
Vind de ideale uitvoerder voor je gevelpleister!



WAT DOET DE APP?

JOUW VOORDEEL?

De app maakt een connectie tussen een bouwheer die een WILLCO Gevelsysteem wil laten plaatsen 
en een uitvoerder die daarvoor de beste partij is. De bouwheer kan een uitvoerder uitkiezen, de uit-
voerder kiest op zijn beurt de werven waarvoor hij het meest geschikt is om de werken uit te voeren.

Als bouwheer kies je maar 1 uitvoerder, dus kies je best op basis van wederzijdse interesse. Op die 
manier wordt de samenwerking top en het resultaat nog beter!



HOE WERKT DE APP?
1. Download de Willder app gratis in de Play Store of App Store.

verkrijgbaar
via

voor smartphone 
en tablet

GRATIS



HOE WERKT DE APP?
2. Maak een persoonlijk account aan. 
 Vul enkele basisgegevens in en je kan meteen aan de  
 slag.



HOE WERKT DE APP?
3. Alle 100% Willco Products uitvoerders vind je in de app.  
 Elke uitvoerder die ervoor kiest om met 100% Willco  
 Products te werken wordt opgelijst in de app.

Op een uitvoerder tikken = 
detailinformatie van de 
uitvoerder bekijken



HOE WERKT DE APP?
4.  Post je werf in de Willder app.  
 Vul alle gegevens van jouw werf in op de app. Ook 
 architecten en algemene aannemers kunnen dit doen.

Ter info:
Denk eraan! Hoe vollediger jouw profi el, hoe meer kans 
je maakt op een match met de ideale uitvoerder.



HOE WERKT DE APP?
5.  Kies snel en eenvoudig je favoriete uitvoerder.  
 Jouw favoriete uitvoerder gevonden? Druk op het hartje!

Op een uitvoerder tikken = 
detailinformatie van de 
uitvoerder bekijken



HOE WERKT DE APP?
6.  Kiest de uitvoerder ook jouw werf? Dan is er een match!
 De uitvoerder drukt ook op het hartje wanneer hij er   
 zeker van is dat hij de meest geschikte partij is om jouw 
 gevelpleister aan te brengen.

Nu pas worden de contact-
gegevens uitgewisseld!



HOE WERKT DE APP?
7.  Willder brengt jullie samen. 
 Is er een match tussen uitvoerder en bouwheer? 
 Fantastisch! Dan wordt er een off erte opgemaakt. Wordt 
 deze goedgekeurd, dan start de uitvoerder met de 
 werken en geniet de bouwheer van een 100% Willco  
 Products gevel.

Nu pas worden de contact-
gegevens uitgewisseld!



OVERZICHT EN BEHEER

Overzichtscherm: 
Volledig overzicht van alle getoonde interesses (in & out) 
en gemaakte matches.

Matches
Er is wederzijdse interesse. Alle contactgegevens 
van de uitvoerder zijn zichtbaar.
 
In 
De interesses die jij gekregen hebt van 
geïnteresserde uitvoerder. 

Out 
De interesses die jij hebt voor mogelijke 
uitvoerders.



Beheer: 
Opvolging van jouw project is mogelijk a.d.h.v 

OVERZICHT EN BEHEER



ACHTER DE SCHERMEN

Toont een uitvoerder interesse in jouw project? 
Dan krijg je: 

1. Een pushbericht 
Er verschijnt een melding op je homescherm van de gsm. 
De lay-out is afh ankelijk van het type smartphone of tablet.

2. Een extra e-mail
In je mailbox krijg je een melding dat een uitvoerder 
interesse heeft in jouw bedrijf.



CHECK OOK ONZE WEBSITE!

Een stappenplan én demofi lmpje vind je hier: 
www.willcoproducts.be/nl/willder-consument



Veel succes!
Nog vragen? Contacteer ons, wij helpen u graag verder!

www.willcoproducts.be - info@willcoproducts.be - 053 77 13 72


