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Mogelijke diensten 



 

Algemene informatie 
• gepersonaliseerd informatiedossier 
• welke bedrijven zitten in de buurt van 

de woning 
• het weer bij mij thuis 

Onderhoud 
• gezamenlijke inkoop 
• Onderhoudsplan 
• garantiebewijzen en handleidingen 

  

Financieel 
• bepaling woz-waarde en uitwisselen 

met andere bewoners 
• Waardeontwikkelingsprognose 
• kostenberekening: wat kost mijn huis  
• mogelijkheden om huis te verbeteren 

ivm waardestijging 

Overheidsdiensten 
- Gemeentelijke diensten: afval, 

bekendmakingen 
- publiek rechtelijke beperkingen 
- koppeling kadastrale uittreksels 
- vergunningenhulp: alle relevante 

documenten meesturen 

Historie 
• geschiedenis van mijn huis 
• app met tijdlijn wat heeft het 

huis meegemaakt 
• verhalen/boeken koppelen aan 

gebouwen foto's delen 
• monumenteninformatie 
• archieven koppelen aan je huis 

Verzekeringen/hypotheken 
• voorkomen van dubbele verzekeringen 
• inboedel beter verzekeren met foto’s 
• toegang tot informatie voor 

hypotheekverstrekking  



 

Sociaal/organisatie 
• Wat verkopen de buren op marktplaats? 
• Linken gegevens vereniging 

van eigenaren 
• Woningcorporatie onderhoud regelen 

door bewoners te laten meebeslissen 
• Als iemand in de buurt is, krijg je 

bericht 
• zelfredzaamheid bevorderen in de buurt 
• leen mijn auto 
• Bezorgafspraak maken met buren 

 

Verkoop 
• Completere informatie bij verkoop 
• complete digital dossier meeleveren  
• Alle informatie voor koopakte op één plak 
• publiek rechtelijke beperkingen 
• Notaris heeft gegevens over het huis 
• Verhuisknop: welke data moet bij dit 

adres blijven en wat moet er mee  

Veiligheid 
• Huisdiagnose: welke risico's gelden  
• Gevaarlijke bedrijven in de omgeving 
• Gegevens beschikbaar stellen aan 

buren/hulpdiensten bij brandmelding 
• Buurtbewoners bereiken in geval van 

calamiteiten 

Zorg en domotica 
• Huis automatisch op slot als je weg gaat 
• Thuiszorg: adressen waar men zorg 

moet verlenen is elke keer weer anders.  
• Thuiszorg: dossiers koppelen aan een 

huis 
• domoticavoorzieningen 
• burencontact: hoe heten de buren 

 

Energie en milieu 
• Energiecontracten 
• Inkoop zonnepanelen 
• Energievergelijken  

Fun en gaming 
• Fun: wat zit er exact aan de andere 

kant van de wereld? 
• Energiewedstrijd 

 



Next Step 

Ontwikkelen van een werkend prototype 
 

 Core functionaliteit 

 Verzamelen van zo veel mogelijk data 

 Voorbeeld diensten 



Bijdragen aan de toekomst 

 Lever data 

 Denk mee over diensten 

 Faciliteer de opstart 



www.huiskluis.nl 


