aanzet structuur webapplicatie Lokale Makelpunten
3 april 2012
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Voorbeeld webpagina’s
Hierna zijn de structuur van een webapplicatie voor landelijk netwerk +
aangesloten Makelpunten in eerste aanzet uitgewerkt.
Eerst volgt een soort sitemap,
daarna is van div. pagina’s de content beschreven die per pagina moet worden
getoond.
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Home-NL
Home

Prikbord

Meer over Makelpunten

Welkom op de landelijke website van Lokale Makelpunten!
Via deze site kunt u op zoek naar ruimten die in uw regio beschikbaar zijn voor
uiteenlopende activiteiten. Het kan gaan om incidentele, periodieke of
permanente activiteiten. (...)

Om te zoeken in uw eigen regio, voert u hier uw postcode in:
Ook kunt u een specifieke zoekvraag achterlaten op ons prikbord.
U wilt ruimte aanbieden? Dat kan natuurlijk ook! Ga daarvoor naar het
invulformulier.
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Postcode-NL
Home

Prikbord

Meer over Makelpunten

Helaas, in uw regio is nog geen Makelpunt opgericht … en dat is zonde!
Op dit moment zijn er al succesvolle Makelpunten actief in … Amersfoort,
Apeldoorn, Nijmegen, Oss, …
Vindt u dat er in uw regio ook een Makelpunt moet komen? Laat het ons weten
(vooropgezette email: “Ja, ook in mijn regio moet een Makelpunt worden
opgericht. …”), dan kunnen wij actie ondernemen!
Ook kunt u een specifieke zoekvraag achterlaten op ons prikbord. Omdat we op
verschillende plaatsen in Nederland actief zijn, kunnen we u misschien toch
verder helpen.
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Prikbord-NL
Home

Prikbord

Meer over Makelpunten

Via dit prikbord kunt u specifieke vragen achterlaten. Omdat u op zoek bent naar
ruimte, maar er in uw regio nog geen Makelpunt is. Omdat u ruimten zoekt voor
activiteiten op verschillende plekken in Nederland. Of misschien wel een heel
andere reden.
Wij nodigen u uit om uw vraag hier aan te maken en uw contactgegevens achter
te laten. Deze contactgegevens zullen niet worden getoond, maar mogelijk wel
door ons worden gebruikt om u te benaderen voor een nadere toelichting en/of
om mogelijke oplossingen te bespreken.
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Aanmeldformulier-NL
Via onderstaand aanmeldformulier kunt u een ruimte aanmelden die u op onze
site wilt tonen. Uw aanvraag wordt behandeld door het lokale Makelpunt in uw
regio. Mogelijk zullen zij u benaderen voor een nadere informatie en/of om de
specifieke gebruiksmogelijkheden van uw ruimte(n) te bespreken, zodat deze
nog beter kan worden gevonden en benut.
Aanmeldformulier ruimte
Postcode en huisnummer:
Aantal m2:
Huurprijs (vraagprijs):

€

Foto van het gebouw:

< upload >

Foto van de ruimte:

< upload >

Niet geschikt voor:
Uw contactgegevens:

tel.
email:
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Meer over Makelpunten
Home

Prikbord

Meer over Makelpunten

Een Makelpunt is dé plek waar de regionale vraag naar ruimte(n) voor
verschillende activiteiten en het aanbod van die ruimte(n) samenkomen. Veel
regio’s hebben een eigen Makelpunt, die bekend zijn met de lokale verenigingen
en activiteiten, maar ook met de eigenaren van gebouwen waar deze activiteiten
kunnen plaatsvinden. Samen hebben deze Makelpunten het initiatief genomen
om een website op te richten waar alle beschikbare ruimten worden
gepresenteerd.
Op dit moment zijn er al succesvolle Makelpunten actief in … Amersfoort,
Apeldoorn, Nijmegen, Oss, … Staat uw regio er niet bij? Laat het ons weten
(vooropgezette email: “Ja, ook in mijn regio moet een Makelpunt worden
opgericht. …”), dan kunnen wij actie ondernemen!
Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op door een mail naar
info@lokale-makelpunten.nl of door te bellen naar 033-…
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Beheermodule-NL
Via deze beheermodule kunnen de landelijke webpagina’s worden beheerd.
Voor beheer van de database, klik hier.
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<nieuwe pagina>
Voor lokale Makelpunten
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Beheermodule-NL
Via deze beheermodule kan de database met vraag/aanbod worden beheerd.
Voor beheer van de landelijke webpagina’s, klik hier.
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Reeds online zichtbaar
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plaatje lokaal
bekende gebouwen
en/of logo’s lokale
partners
Home

Home-lokaal
Aanbod

Vraag (prikbord)

plaatje lokaal
bekende gebouwen
en/of logo’s lokale
partners
Meer weten

Welkom bij Makelpunt Middenland!
Via deze site kunt u op zoek naar ruimten die in onze regio beschikbaar zijn voor
uiteenlopende activiteiten. Het kan gaan om incidentele, periodieke of
permanente activiteiten. (...)
Zoeken naar ruimte
Buurt/wijk: voer postcode in:

Grootte: geef gewenste aantal m2 op:
Huurprijs (maximaal):

€

Soort activiteit:

Pulldown-menu? Of open zoekfunctie?

Specifieke zoekterm:

U wilt ruimte aanbieden? Dat is mooi! Ga snel naar het invulformulier.
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plaatje lokaal
bekende gebouwen
en/of logo’s lokale
partners
Home

Zoekresultaten
Aanbod

Vraag (prikbord)

plaatje lokaal
bekende gebouwen
en/of logo’s lokale
partners
Meer weten

Uw zoekactie heeft de volgende resultaten opgeleverd:
Naam gebouw, naam ruimte
klik aan voor meer informatie
Buurt/wijk, adres, postcode
Grootte (aantal m2): …

foto gebouw

kaartje Google maps
(aanklikken om te vergroten)

Huurprijs (vraagprijs): € …
3 steekwoorden

foto ruimte

Naam gebouw, naam ruimte
klik aan voor meer informatie
Buurt/wijk, adres, postcode

Grootte (aantal m2): …

foto gebouw

Huurprijs (vraagprijs): € …
3 steekwoorden

kaartje Google maps
(aanklikken om te vergroten)

foto ruimte
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Staat wat u zoekt er niet bij? Kijk eens op ‘t prikbord of neem contact met ons op.

plaatje lokaal
bekende gebouwen
en/of logo’s lokale
partners

Zoekresultaat 1

Naam gebouw, naam ruimte

plaatje lokaal
bekende gebouwen
en/of logo’s lokale
partners

klik aan voor meer informatie

Buurt/wijk, adres, postcode
Grootte (aantal m2): …

foto gebouw

Huurprijs (vraagprijs): € …
Buurthuis De Leeuw hét trefpunt voor
iedereen die in Votulast woont. In De
Leeuw wordt muziek gemaakt, gedanst,
vergaderd, gemediteerd en gesport. En
natuurlijk een biertje gedronken op de
goede afloop.
…
Meer weten? Stuur een mailtje naar
Buurthuis De Leeuw of bel met <naam>
op <tel.nr.>.

foto ruimte

Evt. meer foto’s
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plaatje lokaal
bekende gebouwen
en/of logo’s lokale
partners
Home

Prikbord-lokaal
Aanbod

Vraag (prikbord)

plaatje lokaal
bekende gebouwen
en/of logo’s lokale
partners
Meer weten

Via dit prikbord kunt u specifieke vragen achterlaten. Omdat u specifieke eisen
en wensen heeft t.a.v. een ruimte. Omdat u nog geen vaste datum heeft, maar
dat laat afhangen van een geschikte locatie. Omdat u iets wilt organiseren en
wilt weten wie u daarbij kan helpen. Of misschien wel een heel andere reden.
Wij nodigen u uit om uw vraag hier aan te maken en uw contactgegevens achter
te laten. Deze contactgegevens zullen niet worden getoond, maar mogelijk wel
door ons worden gebruikt om u te benaderen voor een nadere toelichting en/of
om mogelijke oplossingen te bespreken.
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plaatje lokaal
bekende gebouwen
en/of logo’s lokale
partners
Home

Aanmeldformulier
Aanbod

Vraag (prikbord)

plaatje lokaal
bekende gebouwen
en/of logo’s lokale
partners

Meer weten

Via onderstaand aanmeldformulier kunt u een ruimte aanmelden die u op onze
site wilt tonen. Uw aanvraag wordt behandeld door het lokale Makelpunt in uw
regio. Mogelijk zullen zij u benaderen voor een nadere informatie en/of om de
specifieke gebruiksmogelijkheden van uw ruimte(n) te bespreken, zodat deze
nog beter kan worden gevonden en benut.
Aanmeldformulier ruimte
Postcode en huisnummer:
Aantal m2:
Huurprijs (vraagprijs):

€

Foto van het gebouw:

< upload >

Foto van de ruimte:

< upload >

Niet geschikt voor:
… meer?

???

Uw contactgegevens:

tel.
email:
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plaatje lokaal
bekende gebouwen
en/of logo’s lokale
partners
Home

Meer weten?
Aanbod

Vraag (prikbord)

plaatje lokaal
bekende gebouwen
en/of logo’s lokale
partners
Meer weten

Het Makelpunt is dé plek waar de vraag naar ruimte(n) voor verschillende
activiteiten en het aanbod van die ruimte(n) in de regio … samenkomen. Wij zijn
bekend met de lokale verenigingen en activiteiten, maar ook met de eigenaren
van gebouwen waar deze activiteiten kunnen plaatsvinden. Daarom zijn we in
staat om vraag en aanbod te ‘matchen’.

Maar we gaan verder. Zo is het vaak mogelijk om gebruikers met elkaar in
contact te brengen, zodat zij samen een huurcontract kunnen aangaan. Of
samen een activiteit kunnen organiseren. Indien nodig kijken we daarbij ook
buiten onze regio. Zo hebben we nauw contact met Makelpunten in andere
regio’s.
Heeft u een specifieke vraag aan ons? Neem dat contact met ons op via
info@makelpunt-middenland.nl of bel ons op 099-888444.
Bent u op zoek naar ruimte in een andere regio? Kijk dan ook eens op
www.lokale-makelpunten.nl.
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Beheermodule-lokaal
webpagina‘s

database

managementinfo

info landelijk netwerk

Via deze beheermodule kunnen de lokale webpagina’s worden beheerd.
Voor beheer van de database, klik hier.
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Deze website was niet mogelijk geweest zonder de onsterfelijke ondernemerszin van de gemeente Amersfoort, Accres, …? 17

Beheermodule-lokaal
webpagina‘s

database

managementinfo

info landelijk netwerk

Via deze beheermodule kan de database met vraag/aanbod worden beheerd.
Klik op het betreffende item om de details aan te passen.
Wacht nog op reactie
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Reeds online zichtbaar
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Deze website was niet mogelijk geweest zonder de onsterfelijke ondernemerszin van de gemeente Amersfoort, Accres, …?
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Beheermodule-lokaal
webpagina‘s

database

managementinfo

info landelijk netwerk

Geef aan of u akkoord bent met de volgende aanvraag:
Aanmeldformulier ruimte
Postcode en huisnummer:
Aantal m2:
Huurprijs (vraagprijs):

€

Foto van het gebouw:

< upload >

Foto van de ruimte:

< upload >

Niet geschikt voor:
… meer?

???

Uw contactgegevens:

tel.
email:

akkoord
bevestigingsmail +
online plaatsen

niet
akkoord
mail genereren, handmatig tikken:
toelichting op afwijzing, of
verzoek om aanpassing/aanvulling
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Deze website was niet mogelijk geweest zonder de onsterfelijke ondernemerszin van de gemeente Amersfoort, Accres, …?

Beheermodule-lokaal
webpagina‘s

database

managementinfo

info landelijk netwerk

Op deze pagina vindt u informatie over het reilen en zeilen van Makelpunt
Middenland. Klik op de verschillende items voor nadere details en/of een
vergelijking met de resultaten van andere Makelpunten.
Aantal vragen
50 per maand

Besparing door Makelpunt
+4

Totale aanbod
1.237 ruimten

€ 9.000 per maand

….
+21

….

Aantal matches
37 per maand

74%

Deze website was niet mogelijk geweest zonder de onsterfelijke ondernemerszin van de gemeente Amersfoort, Accres, …? 20

Beheermodule-lokaal
webpagina‘s

database

managementinfo

info landelijk netwerk

Op deze pagina vindt u informatie van het landelijk netwerk Lokale Makelpunten.
Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op door een mail naar
info@lokale-makelpunten.nl of door te bellen naar 033-…
Nieuws
Makelpunt Middenland heeft zich aangesloten! – 3 april 2013
Makelpunt Utrecht heeft zich aangesloten! – 30 maart 2013
Inmiddels 25 Makelpunten in Nederland! – 23 maart 2013

Voorbeeld: vliegwieleffect Makelpunt Utrecht – 21 maart 2013
Helpdesk verder uitgebreid - 21 maart 2013
Volgende bijeenkomst op 8 mei in Leusden – 7 maart 2013

Updates en uitbreidingen
Nu ook direct online reserveren! – 30 maart 2012
Deze website was niet mogelijk geweest zonder de onsterfelijke ondernemerszin van de gemeente Amersfoort, Accres, …? 21

