ROB MAKE
VAN
DORT
L A AR DI J
exclusief wonen in Nederland
WORD SUCCESVOL IN UW EIGEN REGIO
MET DE RVDM SUCCESFORMULE
Bent u toe aan een nieuwe uitdaging met perspectief
en professionaliteit in de makelaardij exclusief wonen?

RVDM REGIO DIRECTEUR

M/V

voor exclusief wonen in Nederland

Rob van Dort Makelaardij
(RVDM) onderscheidt zich
door een vernieuwende kijk
op de woningmarkt.
Gedreven door passie voor het
makelaardijschap en
professionaliteit vindt u bij
RVDM de ideale aankoopen/of verkooppartner voor
exclusief wonen in Nederland.

Ermerzand 4
7843 PN Erm (DR)
Plein 1945 – 27
1251 MA Laren (NH)
+31 (0)85-773 7777
info@robvandortmakelaardij.nl
www.robvandortmakelaardij.nl

RVDM is een jong en dynamisch
onderdeel van de
Rob van Dort Groep

Bent u de ideale franchisenemer?
Heeft u de volgende kwaliteiten?

RVDM biedt Regio Directeuren:

• De papieren van KRMT en/of
ervaring als Register
Makelaar & Taxateur?
• Integriteit
• Mensgerichtheid
• Communicatief in woord en
geschrift
• Bekendheid met het digitale
tijdperk
• Zelf startend vermogen
• Zakelijkheid
• Discipline
• Transparant
• Sociaal
• Zelfmanagement
• Organisatorisch vermogen
• Respect voor beleid
• Snel schakelen
• Afspraak = Afspraak
• Netwerker

• Gedegen ondersteuning en
begeleiding in het
ondernemerschap
• Regio opstart pakket:
> 9 makelaarsborden,
> verkocht borden,
> totaalpakket drukwerk,
> eigen website,
> hoofdwebsite,
> boek ‘De vernieuwde zakelijkheid’
• Regiobescherming
• Eigen Funda aansluiting

RVDM Selectiecriteria:

In de contributie zit:
> Onderhoud en ondersteuning
website
> Één keer per jaar gratis totaal
drukwerk pakket
> 12 x per jaar
Succes Coaching & Ondersteuning
in ondernemerschap

•
•
•
•
•
•

RVDM CV Check
RVDM integriteitsscreening
AVG screening
Financiële haalbaarheid screening
Persoonlijk Assessment
Commissie van Advies

RVDM vraagt:
•
•
•
•

Eénmalige entreekosten
Maandelijkse contributie
Per kwartaal verslaglegging
Gering percentage over de
gerealiseerde omzet

Interesse?
Stuur dan uw CV, (pas)foto, digitale
1 minuutpresentatie en een
gemotiveerde brief naar:
rob@robvandortmakelaardij.nl
Hij neemt hierna persoonlijk contact
met u op.

