
Deel de informatie van uw woning via sociale media 

De informatie van uw woning op onze website, kunt u zeer eenvoudig delen op uw eigen sociale 

netwerk(en) zodat nog meer mensen zien dat uw woning te koop is. Als u dan ook nog vraagt aan uw 

vrienden en relaties om uw bericht te liken, te delen en te retweeten, dan zien heel veel mensen dat uw 

woning te koop is. Bent u actief op meerde sociale netwerken, overweeg dan om uw verkoopinformatie 

op al die sociale netwerken te delen. Om het u wat makkelijker te maken, volgt een uitleg per sociale 

netwerk:  

 Uw woninginformatie delen via twitter 

 Uw woninginformatie delen via facebook 

 Uw woninginformatie delen via LinkedIn 

 Uw woninginformatie delen via Google+ 

Uw woninginformatie delen via twitter 
 

Om een woning te delen op twitter, heeft u een twitter-account nodig. Bent u actief op twitter, volg dan 

deze stappen:  

1. Ga naar de homepagina van www.bijleveldmakelaardij.nl 

2. Klik op het tabje ‘aanbod’ om de detailpagina van uw woning op te vragen 

3. Zoek op de detailpagina van uw woning de pictogrammen van de sociale netwerken. 

4. Klik op het twitter pictogram met de tekst Tweet. 

5. Een pop-up venster verschijnt met de link naar uw detailpagina ingevoegd. Voeg een persoonlijk 

tekstje toe. Bijvoorbeeld: Licht en goed onderhouden tweekamerappartement in het hart van De 

Pijp <link> Retweet a.u.b. 

6. Als u nog niet ingelogd bent op twitter, vul uw logingegevens in en klik op Inloggen en tweeten. 

7. Bnt u wel ingelogd, volsta dan door te klikken op de knop Tweeten 



Uw woninginformatie delen via facebook 

Om een woning te delen op facebook, heeft u een facebook-account nodig. Bent u actief op 

facebook, volg dan deze stappen:  

1. Ga naar de homepagina van www.bijleveldmakelaardij.nl 

2. Klik op het tabje ‘aanbod’ om de detailpagina van uw woning op te vragen 

3. Zoek op de detailpagina van uw woning de pictogrammen van de sociale netwerken. 

4. Klik op de knop onder het facebook pictogram met de tekst Like 

5. Als u nog niet bent inlogt, verschijnt een venster waarmee u in kunt loggen 

6. Een venster verschijnt met de link naar uw detailpagina ingevoegd. Voeg een persoonlijk tekstje 

toe. Bijvoorbeeld: Penthouse van maar liefst 190 m2 gelegen in de Pijp. Deel of vind deze link leuk. 

Dank je wel. 

7. Klik op de knop Deel Link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw woninginformatie delen via LinkedIn 

Om een woning te delen op LinkedIn, heeft u een LinkedIn-account nodig. Bent u actief op LinkedIn, 

volg dan deze stappen:  

1. Ga naar de homepagina van www.bijleveldmakelaardij.nl 

2. Klik op het tabje ‘aanbod’ om de detailpagina van uw woning op te vragen 

3. Zoek op de detailpagina van uw woning de pictogrammen van de sociale netwerken. 

4. Klik op de knop onder het LinkedIn pictogram met de tekst Share 

5. Als u nog niet bent inlogt, verschijnt een venster waarmee u in kunt loggen 

6. Een venster verschijnt met de link naar uw detailpagina ingevoegd. Voeg een persoonlijk tekstje 

toe. Bijvoorbeeld: Schitterende woning te koop in Haarlem. Help ons a.u.b. om onze woning 

sneller te verkopen. Deel of vind deze link interessant. Dank je wel. 



7. Klik op de knop Delen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw woninginformatie delen via Google+ 

Om een woning te delen op Google+, heeft u een Google+ account nodig. Bent u actief op Google+, 

volg dan deze stappen:  

1. Ga naar de homepagina van www.bijleveldmakelaardij.nl 

2. Gebruik links de zoekfunctie om de detailpagina van uw woning op te vragen 

3. Zoek op de detailpagina van uw woning de pictogrammen van de sociale netwerken. 

4. Klik op de knop onder het Google+1 pictogram met de tekst G +1 

5. Als u nog niet bent inlogt, verschijnt een venster waarmee u in kunt loggen 

6. Een venster verschijnt met de link naar uw detailpagina ingevoegd. Voeg een persoonlijk tekstje 

toe. Bijvoorbeeld: Schitterende woning te koop in Haarlem. Help ons a.u.b. om onze woning 

sneller te verkopen. Share deze update of geef het een +1. 

7. Klik op de knop Share 

 

 


