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Met de 
tools van 
PriceHubble 
Maak je 
verstandiger 
vastgoed 
beslissingen

gerard 
van tilburg
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Met de digitale diensten van PriceHubble krijgen 
professionals een honderd procent betrouwbaar 
inzicht in de markt. En met die informatie kun je 
verstandiger vastgoed beslissingen maken, die 
winst opleveren. Het jonge bedrijf startte vijf jaar 
geleden in Zwitserland, en veroverde in korte tijd de 
markt in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, België, de 
Tsjechische Republiek, Slowakije en Azië. In Europa 
is PriceHubble marktleider, aldus Countrymanager 
Nederland Gerard van Tilburg. ‘Vanuit een bijna 
ideologische gedachtegoed startten de Zwitserse 
eigenaren, die uit de financiële sector komen, met 
PriceHubble. Kapitaalontwikkeling van vastgoed is van 

‘ de tool is 
volledig 
integreerbaar 
in alle 
systeMen’
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PRICEHUBBLE TOOLS 

LEad GEnERaTOR
Met de Lead Generator 
kunnen vastgoed-, financiële 
en verzekeringsadviseurs 
een gratis woningtaxatie- en 
huurschattingslpmiddel aan hun 
website toevoegen om bezoekers in 
leads om te zetten. Het zorgt voor 
een onweerstaanbare oproep tot 
actie voor de bezoekers. Zo kunnen 
bezoekers efficiënt begeleid worden 
en maak je meer bezoekers warm met 
een aantrekkelijke oproep tot actie. 
Bovendien maak je van meer bezoekers 
leads door waardevolle informatie te 
bieden aan huiseigenaren die willen 
verkopen. 

PROPERTy MaTCH
Met Property Match kunnen 
vastgoedmakelaars de zoekopdrachten 

van kandidaten of klanten 
automatiseren en linken aan panden 
die voldoen aan hun criteria. daarmee 
help je kandidaten of klanten tijd te 
besparen en in één keer alle partner 
vastgoedportalen te doorzoeken. de 
tool verstuurt automatisch e-mails 
wanneer een pand voldoet aan de 
zoekcriteria, grootte, prijscategorie en 
postcode.

PROPERTy advISOR
Met Property advisor kunnen 
experts in onroerend goed een 
klant of kandidaat advies geven 
over de waarde van hun pand en de 
huidige markttrends, en vertrouwen 
opbouwen. Zo voorzie je klanten of 
kandidaten in slechts enkele minuten 
van een rapport vol met gegevens over 
hun eigendom. En geven experts blijk 
van ervaring en kennis over het pand. 
van klanten maak je kandidaten.

PROPERTy TRaCkER
Met Property Tracker kunnen 
vastgoedexperts in contact blijven met 
kandidaten of klanten door het creëren 
van een regelmatige, automatische 
en een gedetailleerde marktanalyse 
van hun pand. Met de tool stuur je 
kandidaten of klanten regelmatig 
automatisch e-mails met een 
gedetailleerd rapport van hun pand. 
En bied je nuttige gegevens, zodat 
klanten kunnen beslissen of het nu het 
gepaste moment is om te verkopen. Op 
die manier word je een betrouwbare 
adviseur.

PROPERTy anaLySER
Property analyser geeft professionals 
in onroerend goed en financiën de 
mogelijkheid om hun investering met 
slechts een paar klikken te beoordelen. 
Het toont binnen enkele seconden de 
gevoeligheden op de markt en toont 
de huurprijs per eenheid. Ga je kopen, 
vasthouden, renoveren of verkopen? de 
eigenschappen en uitrustingskwaliteiten 
van elk afzonderlijk appartement kun je 
met slechts een paar klikken en invoer 
veranderen. 

BUILdInG SIMULaTOR 
Met Building Simulator kunnen 
ontwikkelaars met enkele muisklikken 
een nauwkeurige huurwaarde 
of marktprijs berekenen voor 

verschillende mogelijkheden en voor 
ieder adres. doorloop zo veel mogelijk 
combinaties tot je de beste indeling van 
appartementen vindt voor het gebouw. 
vergelijk de resultaten en neem 
beslissingen op basis van de gegevens 
over het gebouw dat ontworpen wordt.

BUILdInG anaLySER
Met Building analyser kunnen 
institutionele investeerders en 
vastgoedexperts een grondige 
analyse opstellen van een volledig 
gebouw, met prijs- en huurtaxaties 
voor elk appartement. Upload de 
informatie van het gebouw en krijg 
zo een gedetailleerd rapport voor alle 
appartementen. Met het team kun 
je inzichten delen via de web-app 
of eenvoudig exporteren als Excel-
bestand.

PORTfOLIO ManaGER
Portfolio Manager werd opgesteld 
voor institutionele investeerders 
en vastgoedexperts die hun 
huizenportfolio willen analyseren 
en beheren. Eenvoudig upload je 
duizenden panden of gebouwen. 
Binnen luttele seconden krijg je een 
accurate prijs- en huurtaxatie voor 
elk pand. Is er meer informatie nodig? 
Met een muisklik ben je verwijderd van 
een grondige marktanalyse voor elk 
gebouw en pand.

WaaroM Moeilijk doen als 
Het Makkelijk kan en zelf big 
data blijven verzaMelen oM 
inzicHt in Het residentieel 
vastgoed te krijgen? Het 
internationale PriceHubble, 
Met een nieuWe vestiging 
in nederland, ontzorgt 
ProjectontWikkelaars, 
investeerders, 
WoningcorPoraties,
Makelaars, asset en 
ProPerty Managers en 
verzekeringsMaatscHaPPijen 
Met Hun 
innovatieve data tools. 
van a tot z. 

oudsher ondoorzichtig. Dat doorbreekt PriceHubble 
door het meer transparant te maken. Iedereen die 
te maken heeft met een portfolio krijgt toegang tot 
die ontwikkeling en kan op basis van up to date data 
beslissingen nemen. Twee jaar geleden zijn we al 
begonnen met de voorbereiding op de Nederlandse 
markt en het verzamelen van data. We maken gebruik 
van meer dan vierhonderdvijftig verschillende 
datapunten: BigData, Al, Machinelearning en artificial 
intelligence. Deze datapunten worden gekoppeld aan 
het bestaande systeem.’
Van Tilburg verwijst naar een onderzoek van 
McKinsey. Daaruit bleek dat zestig procent van een 
object bepaald wordt door niet rationele kenmerken, 
maar vanuit de sociale kenmerken en de omgeving. 
‘Die data zijn ook in onze tool verwerkt, en zo kun 
je gefundeerde uitspraken doen. De verschillende 
randvoorwaarden van de onroerend-goedmarkten 
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in de diverse landen zijn ook van invloed op de 
beschikbaarheid van de gegevens. De basis van onze 
tool kunnen we in ieder land inzetten. PriceHubble is 
onderdeel van het proces. Het gaat om het voor- en 
onderzoekstraject.’ 

Wat kan PriceHubble voor bijvoorbeeld een 
ProjectontWikkelaar of makelaar betekenen? ‘Een 
projectontwikkelaar wil weten hoe renderend een te 
ontwikkelen project op een bepaald stuk grond kan 
worden. Samen met de architect gaat de ontwikkelaar 
aan de slag. Dan ga je van het totaalplaatje uit en reken 
je zo de totaalprijs en huurprijs per bijvoorbeeld en 
appartement uit. In de tool kun je daarmee spelen. 
Het kan zo maar zijn dat de winst hoger is als u een 
flat per verdieping meer realiseert of 3 in plaats van 
4-slaapkamerflats omdat de vraag daarnaar op de 
locatie groter is. 
Een makelaar kan zijn klant met onze tools actief 
informeren over het huis dat de klant tien jaar geleden 
heeft gekocht. Als je die informatie geregeld met 
jouw klant deelt, denken huiseigenaren over deze 
informatie na. Ze vragen zich af of hun hypotheek 
nog up to date is. Of ze misschien kleiner willen gaan 
wonen, omdat de kinderen het huis uit zijn. Wellicht 
zijn de verzekeringen niet meer toereikend. Zo blijf 
je actief met je klantenbestand in contact. Die vorm 
van communiceren is nog niet zo gebruikelijk in 
Nederland. Je kunt afwachten tot een klant naar jou 
komt, maar door middel van data kun je ook actief 
opdrachten werven. Als je als bedrijf niet zelf de regie 
in handen neemt, dan ben je niet betrokken bij jouw 
klanten. Zo neemt de klantenloyaliteit af, en die wil je 
wél houden. Met onze tools werken we dat in de hand.’

dat kun je bij bijvoorbeeld funda tocH ook zien? ‘Dat gaat 
om basisgegevens. Je buurman heeft bijvoorbeeld net 
z’n huis verkocht, en dan is het leuk om te kijken wat 
jouw huis waard is. De gegevens die je met onze tools 
krijgt zijn veel meer onderbouwd door onder meer die 
niet rationele input. Die informatie kun je ook allemaal 
zien op ons dashboard. Het systeem is transparant, 
toegankelijk en versnelt het beslistraject door middel 
van een goed onderbouwd verhaal. We generen een 
totaalplaatje, een totaalervaring. Op het eind krijg je 
niet een plat cijfertje.’ 

oP de site staat dat PriceHubble Het landscHaP van morgen 
creëert. ‘Ja, en daar heb je dus al die data voor nodig. 
Als er in de toekomst een busbaan gebouwd gaat 
worden voor het pand dat je wilt kopen, of al in bezit 
is dan doet dat iets met de waarde van het object. Die 
data worden allemaal  ingevoerd. We werken toe naar 
de meest statistische marktwaarde.’

is de tool makkelijk te imPlementeren? ‘Als ik het 
product laat zien aan geïnteresseerde bedrijven zie 
ik de vraagtekens in hun ogen. ‘Hoe implementeren 
we dit in onze processen’, vragen ze dan. Dat doen 
wij! PriceHubble denkt mee. Kijkt wat nodig is en 
hoe je de tool het beste kunt inzetten. Los van het 
technisch aspect. De tool is volledig integreerbaar in 
alle systemen, API approach met een koppeling tussen 
systemen. Dus niet als een apart systeem bovenop 
het bestaande systeem. Onze tool is een integraal 
onderdeel van door het bedrijf gebruikte systeem en 
een verrijking. In het gebruik levert het dus niet een 
extra handeling op.’

‘ kaPitaalontWikkeling van 
vastgoed is van oudsHer 
ondoorzicHtig’

GERaRd van TILBURG

Waar kom je vandaan?
de afgelopen 15 jaar heb 
ik diverse commerciële 
management rollen 
mogen vervullen in 
verschillende branches 
( Online media; Leisure; 
Online Education; 
Consumer goods etc ). 
Ik heb het geluk gehad, 
dat ik heb mogen werken 
bij bedrijven, die ofwel 
een grote internationale 
organisatie waren met 
een zogeheten Global 
Reach, ofwel een wat 
kleinere organisatie 
met de focus puur op 
nederland
Wat houd je bezig? 
Waarom doen mensen 
wat ze doen?, dat heeft 
mijn grootste interesse. 
daarom vind ik het 
werken met en voor 

mensen zo mooi
aan welk project werk 
je? 
Momenteel ben ik bezig 
met het lanceren van 
de prachtige producten 
van Price~Hubble in de 
nederlandse vastgoed 
markt. vooralsnog 
in mijn eentje, maar 
voornemens om snel 
mijn team op te gaan 
bouwen
Wat wil je bereiken? 
Ik wil het succes van 
PriceHubble buiten 
nederland zo spoedig 
mogelijk ook binnen 
nederland tot stand 
brengen. Einddoel is het 
worden van de meest 
toonaangevende partij 
op het gebied van avM 
oplossingen.
Wat wilde je vroeger 
later worden? 
dierenarts

Welke wijze les neem jij 
ter harte? 
Stress niet over dingen, 
die buiten je controle 
liggen
Ben jij altijd zeker van 
je zaak? 
nee, al denken anderen 
van wel
Waar kunnen ze jou voor 
wakker maken? 
Soep
Wat/wie maakt jou 
boos? 
Onrecht

Wat/wie maakt je blij? 
andere blije mensen
Waar moet je heel erg 
om lachen? 
Mijn dochtertje van 1,5
Waar ben je trots op? 
Mijn 4 kinderen
Wie is jouw held? 
Richard Branson
Wat is je favoriete 
sport? 
Pool biljart & voetbal
Ben je een einzelgänger 
of een groepsdier? 
van beide een beetje

Optimist of pessimist? 
Optimist
Welke eigenschap 
waardeert u in uw 
partner? 
Openheid
Guilty pleasure? 
drop
Welk jaargetijde is het 
fijnst? 
Zomer
Welk vakantieland? 
verenigde Staten
Waar wil je vanaf? 
Roken

Ons digitale 

taxatiedossier toont 

de statistisch meest 

waarschijnlijke 

markt- of huurprijs 

en een gedetailleerde 

locatieanalyse

Wat heb je leren 
waarderen in coronatijd? 
Tijd met mijn gezin
Wat ga je zeker nog een 
keer doen? 
Road trip van de 
Oostkust van de vS naar 
de Westkust


