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Verander je manier van werken met
de Chapps Rental Inspector App
Gebruik je nog steeds pen en papier of statische checklists voor het inspecteren van je
huurwoningen? Wij bieden je graag een professioneel alternatief. Een echte manier om jouw werk
te verbeteren en daarnaast ook nog eens kostbare tijd te besparen.
Maak kennis met de Chapps Rental Inspector en ontdek een wereld aan mogelijkheden!

Stappenplan naar een
betere werkwijze:

1.
2.

Start direct
De App wordt volledig
voorbereid opgeleverd inclusief
checklists, prijzenboeken,
clausules, teksten en meer …
Als eerste de formaliteiten
Het registreren van meteropnamen,
accepteren van sleutels, documenten
en meer wordt ondersteund door
praktische bevestigingsdocumenten.

3.
4.
5.

Tijdens een begininspectie kan je
zeer gedetailleerd te werk gaan
op ieder component.

Voer specifieke ruimte evaluaties
uit op het gebied van condities,
conformiteit en bruikbaarheid.

Tijdens een eindinspectie
stel je snel en eenvoudig
problemen vast.

10.
6.
7.
8.
9.

Stel eenvoudig
kosten, budgetten en
verantwoordelijkheden in
dankzij onze prijsboek.
Maak direct gedetailleerde
werkopdrachten aan of acties die
moeten worden uitgevoerd door
de huurder of verhuurder.

11.

De interactieve samenvatting
tijdens het afronden van een
inspectie, biedt ondersteuning
voor een efficiënte manier van
onderhandeling tussen de huurder
en de verhuurder. Dit zorgt voor een
soepele afronding van het proces.

12.

Maak automatisch
gepersonaliseerde
inspectierapporten inclusief
vermelding van de problemen,
opmerkingen, foto’s en schetsen.
Dit alles wordt natuurlijk op een
gestructureerde wijze opgemaakt.

13.

Laat alle betrokken partijen
eenvoudig en snel een
handtekening zetten in de
App. Na het afronden van een
inspectie, worden de rapporten
verzonden naar de huurder en
verhuurder in een pdf-bestand.

Indien nodig, werk je
inspectierapporten eenvoudig na
in de Rental Manager.

In de Rental Manager kan
je snel werkzaamheden
organiseren, opvolgen, en
zaken personaliseren. Daarnaast
controleer je je gegevens en ook
de uitvoerders van de inspecties.

Organiseer je werkzaamheden
en zorg voor een snelle nieuwe
verhuur. Ontdek de vele
mogelijkheden van het koppelen
met onze handige API.

Chapps
verandert je
manier van
werken!

Wij zorgen ervoor dat
je snelle, nauwkeurige
en professionele
inspectierapporten opmaakt.

Stop met improviseren
en start vandaag nog.

De Rental Manager
De Rental Inspector Pro en de Premium versie worden geleverd inclusief de Rental Manager. Dit
is een cloud gebaseerde online back-office.

99De Rental Manager wordt gebruikt voor het nabewerken van je inspectierapporten. Genereer
bijvoorbeeld opnieuw je rapporten, maak een bijlage bij een bestaand inspectierapport of
handel opmerkingen af.

99Het is een zeer praktische tool voor het maken, verdelen en opvolgen van je
inspectieopdrachten & inspecteurs.

99Dankzij de uitgebreide API kan je deze data integreren in je back-office system.
99Met de Rental Manager kan je de App personaliseren naar je eigen wensen. Het gaat om
meer dan alleen je eigen huisstijl. Zo kan je ook je eigen checklists aanmaken, clausules
toevoegen, prijslijsten maken en nog veel meer.
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