
Jouw vastgoeddata
altijd inzichtelijk,
compleet en actueel
Maak kennis met dé specialist in het registreren van vastgoeddata
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We begrijpen dat je niet kunt wachten om aan de slag te 

gaan met de software van Movin ‘U. We komen graag langs 

om te kijken hoe we je kunnen helpen.

www.movinu.nl

Movin’U verrast je met 
de volgende oplossingen:

Duwboot 11

3991 CD Houten

T 085 - 888 9446

info@movinu.nl
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Movin’U B.V.

Woning Opname app

Vastgoed Data app

De Onderhoudspiegel

Energie App



Een dashboard van data
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Wij zijn Movin’U

We ontwikkelen innovatieve software voor het opnemen 

van vastgoedobjecten. Onze oplossingen zijn erop gericht 

om de schat aan informatie rondom je vastgoed slim te 

registreren en structureren.   

Meer dan 10 jaar geleden introduceerde Movin’U als 

eerste de digitale woningopname in de markt. Vanaf dat 

moment lopen we voorop in het vastleggen van data via 

een gestructureerd model.

Movin’U brengt je 
vastgoed in kaart

Dé specialist in opnamesoftware voor de vastgoed- en woningcorporatiesector

Woningopname was nog nooit zo eenvoudig

De hele levenscyclus van je vastgoed in kaart

Alle gegevens altijd en overal beschikbaar



Dankzij deze partnerships is onze software geconnect 

met jouw bron, waardoor je er zeker van bent dat alle 

data op één plek wordt weggeschreven. Eindelijk grip 

op je vastgoedbeheer! 

Movin’U gaat de
samenwerking aan met 
andere gerenommeerde 
software partners binnen
de  vastgoed- en 
woningcorporatiesector

Integraties en koppelingen worden in samenwerking 

met onze partners gerealiseerd. En dat levert jou als 

gebruiker grote voordelen op. Nooit meer verschillen in 

interpretatie of definities. Geen dubbele handelingen 

meer in verschillende systemen, maar alle data afkomstig 

uit één bron. Klinkt bijna magisch, nietwaar?

Verbinden

Betrouwbaar

Wij staan er, en we blijven staan. Mede dankzij de 

samenwerking met onze partners. Met elkaar bieden 

we een oplossing om woningcorporaties en vastgoed-

bedrijven zo goed mogelijk te ondersteunen en hun 

continuïteit te kunnen waarborgen.
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De hele levenscyclus van je vastgoed
in één uniform systeem
Zou het geen droom zijn als álle informatie rondom je vastgoed op ieder moment beschikbaar is uit één 

bron? Een uniform dashboard van data dat realtime kan worden aangevuld en gewijzigd, zowel tijdens een 

opname als op kantoor. 

Vanuit de praktijk

Dankzij onze jarenlange ervaring in de markt begrijpen 

wij de processen in je organisatie en weten we tegen 

welke uitdagingen je aanloopt. Daarom zijn we er zeker 

van dat onze oplossingen zijn afgestemd op de manier 

waarop jij opnames binnen het vastgoed uitvoert. Geloof 

je het niet? Dan moet je het toch echt eens uitproberen. 

Alle data wordt tijdens een woningopname op 

gestructureerde wijze geregistreerd op een tablet. 

De gegevens zijn direct op kantoor op een desktop versie 

inzichtelijk. Hierdoor is de opgeslagen informatie bruikbaar 

voor meerdere onderdelen binnen het vastgoedproces en 

toegankelijk voor zowel primaire systemen als diverse 

expertsystemen. Ideaal toch!? 

Digitaal

van dat onze oplossingen zijn afgestemd op de manier 

waarop jij opnames binnen het vastgoed uitvoert. Geloof 

je het niet? Dan moet je het toch echt eens uitproberen. 

Locatie onafhankelijk

De applicaties zijn 'device onafhankelijk'  en kunnen op 

de tablet op locatie, als op kantoor worden gebruikt en 

zijn zowel online als offline beschikbaar.

Gebruiksvriendelijk

Al onze oplossingen zijn afgestemd op de werkwijze van 

jou als eindgebruiker. Voorafgaand aan een opname kan 

het specifieke thema worden aangegeven. Automatisch 

wordt de slimste routing waarmee de opname dient te 

worden uitgevoerd weergegeven. Is dat effe handig!
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Alles wat wettelijk gezien noodzakelijk is rondom de 

vastlegging en kwaliteit van vastgoeddata, ontsluiten 

wij in onze vastgoed applicatie. Naast opnames en 

inspectie voor mutatie, reparatie en planmatig onderhoud 

ondersteunen we nog tal van andere thema’s. Denk aan 

energie-inspecties, brandveiligheid en algemeen 

vastgoed data informatie.  

Diverse thema’s

Tijdwinst, kostenbesparing, 
grip op processen en een 
schat aan inzicht

Movin’U verrast je met een gebruiksvriendelijke app 

voor alle thema’s die je maar kunt bedenken binnen 

vastgoed. Zie het als een uiterst gestructureerd 

systeem dat de hele levenscyclus van je vastgoed 

meegaat, vol slimmigheden waar je blij van wordt. 

085 - 888 9446 www.movinu.nl

Innovatief

Meer dan 10 jaar geleden introduceerde Movin’U als 

eerste de digitale woningopname in de markt. Vanaf dat 

moment lopen we voorop in het vastleggen van data via 

een gestructureerd model. Onze software is duurzaam, 

toekomstgericht en staat bol van slimmigheden. 

Geloof ons: dit wil je! 


