H ANDLEIDI NG

OM EEN ZO EKOPDR AC HT OP FUND A TE PL AATSEN

1. Open www.funda.nl en klik op de button Recreatie

2. Kies een plaats die centraal in je zoekgebied ligt en kies de straal in km waarin je wilt
gaan zoeken. Je kunt ook Nederland kiezen, maar dan krijg je gelijk meer dan 1000
woningen.

3. Je krijgt nu de eerste pagina met recreatiewoningen. Onder aan de pagina kun je zien uit
hoeveel pagina’s de selectie bestaat.
4. Aan de linkerkant van de pagina kun je filters aanbrengen in je zoekopdracht. Het is
raadzaam om hier in ieder geval de keuze Koop aan te klikken en de keuze Woonhuis
te maken ( tenzij je een appartement zoekt).
5. Uit de overige filters zou ik nog niet kiezen. Als je mailbox dagelijks volloopt met nieuw
aanbod, waarvan je het merendeel direct in de prullenbak gooit, kun je alsnog je criteria
aanpassen.
6. Hoe meer filters je aanbrengt, des te specifieker wordt het aanbod. Maar bedenk dat dan
de kans bestaat dat je je droomhuis misloopt: als je bijvoorbeeld 2 slaapkamers wilt en
dat aanvinkt, krijg je niet dat leuke huisje met één slaapkamer, waar je op de zolder nog
prima een tweede slaapkamer kunt realiseren.

7. Klik vervolgens op Bewaar zoekopdracht. Je ziet nu een pagina waarop je kunt inloggen
als je al een account op funda hebt. Onder aan de pagina kun je een funda profiel
aanmaken.
8.

9. Klik op Meld je aan om een profiel aan te maken.
10. Als je je gegevens ingevuld hebt en een wachtwoord gekozen krijg je van funda een mail
waarin gevraagd wordt je email adres te bevestigen.
11. Daarna kun je inloggen. Als je dat doet krijg je het volgende scherm:

12. Als je op Bewaar zoekopdracht klikt, heb je de zoekopdracht vastgelegd.
Succes!

