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Casami gaat de werkwijze op de huizenmarkt radicaal 
veranderen
We stellen de huizenkoper centraal. Op basis van hun woonwensen, stijlvoorkeuren, 
budget en toekomstplannen krijgen kopers persoonlijke aanbevelingen voor geschikte 
woningen. Zo helpen we kopers hun ideale huis te vinden. Daarnaast gaan we ervoor 
zorgen dat verkopers hun huizen sneller en voor de beste prijs verkopen. Dit doen we 
door ze controle te geven over het verkoopproces en inzichten te geven in wat kopers nou 
eigenlijk zoeken. We richten ons in eerste instantie op de Nederlandse huizenmarkt.

Kopers vinden sneller het huis dat bij ze past
Makelaars en verkopers doen weinig met de wensen van kopers. Een huis vinden dat bij 
jou en je situatie past, kan veel makkelijker. Ons platform geeft aanbevelingen die passen 
bij de stijl die je mooi vindt, je woonwensen, toekomstplannen en levenspatroon. Dit gaat 
verder dan alleen de maximale hypotheek die je kunt krijgen. Je wilt bijvoorbeeld ook 
weten of er verbouwd moet worden en wat dat gaat kosten. En of het huis ook bij je past 
als je later minder wilt gaan werken of denkt aan gezinsuitbreiding.

We helpen je bijvoorbeeld om te ontdekken;
- Moet dit huis verbouwd worden om aan te sluiten bij mijn smaak?
- Wat kan ik maandelijks kwijt zijn aan mijn koopwoning?
- Welke levensstijl heb ik en wat is de invloed op mijn budget?
- Vind ik een grote tuin belangrijker dan een grote woonkamer?

We geven met behulp van de antwoorden op dit soort vragen aan welke woningen bij je 
passen. Als koper maak je gratis gebruik van Casami.

Verkopers verkopen hun huis sneller en voor de beste 
prijs
Met Casami bieden we verkopers een platform waarmee we de huizenmarkt verbeteren. 
De grote huizensites zijn opgericht vanuit het oogpunt van makelaars en verkopers, terwijl 
juist kopers overtuigd moeten worden. 

Omdat we je huis gericht aanbieden aan kopers die bij je huis passen, verkoop je het veel 
sneller. Dit kunnen we doen omdat we weten wat kopers willen door hun opgebouwde 
profiel en hun surfgedrag op onze website. Daarmee heb je dankzij ons geen dure 
makelaar meer nodig om je huis te verkopen.

Het begint met de presentatie van je huis. Dit doen wij anders. Geen grote lappen tekst, 
maar veel fotoʼs met persoonlijke toelichting. Hier helpen wij je bij. Je krijgt bijvoorbeeld 
suggesties voor teksten die aanslaan bij kopers. En advies over de vraagprijs. En we 
geven je aanbevelingen voor het restylen van ruimtes om je huis beter te laten aansluiten 
bij je potentiële kopers. Als verkoper betaal je eenmalig €100 voor gebruik van Casami.
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Mede-eigenaar worden vanaf €20
Om Casami te ontwikkelen en vermarkten, hebben we €70.000 nodig. Daarom zoeken we 
mensen die willen investeren via crowdfunding. Je kunt al mede-eigenaar worden vanaf 
€20.

Als je €100 of meer investeert, mag je een jaar lang gratis gebruikmaken van Casami. 
Kies je ervoor om €1.000 of meer te investeren, dan kom je in onze speciale 
adviescommissie. Je beslist dan actief mee over strategieën en andere vraagstukken 
binnen Casami. Je mag natuurlijk zoveel investeren als je zelf wilt.

Voor de financiering gebruiken we Symbid. Als je investeert, krijg je samen met alle andere 
investeerders een aandeel van 10% in ons bedrijf. Pas als al het geld geld is toegezegd, 
zal Casami BV opgericht worden en zal Symbid je geld naar ons overmaken. Dan kunnen 
wij van start en word jij aandeelhouder. Lukt het ons niet om het kapitaal binnen een jaar 
bij elkaar te verzamelen, dan krijg je je geld terug.

Wij beschouwen je als volwaardig aandeelhouder, ook al heb je maar €20 geinvesteerd. 
Naast gratis gebruik van onze dienst en winstuitkeringen, luisteren we dan ook graag naar 
je mening om Casami te verbeteren. En je kunt je aandeel op elk gewenst moment met 
winst verkopen.

Waarom zou je investeren?
Casami gooit de werkwijze op de huizenmarkt, die op dit moment totaal vastzit, helemaal 
om. Na de uitrol in Nederland gaan we ook de rest van de wereld veroveren. Omdat je al 
voor een klein bedrag mee kunt doen, is het risico dat je loopt erg laag. Bovendien kun je 
dan een jaar lang gratis gebruikmaken van Casami.

De voordelen op een rij;
- Je ontvangt 5% winstuitkering (dividend). We verwachten vanaf jaar 2 winst te gaan 

maken;
- Je maakt gratis gebruik van het platform;
- We luisteren naar je feedback en spelen hierop in.

Juist in deze tijden is het een goed moment om te investeren in een idee als Casami. De 
huizenmarkt zit in het slop en staat te trappelen om daar uitgetrokken te worden. Daar 
gaan wij aan meehelpen en jij kunt daar je steentje aan bijdragen. En van profiteren. Ons 
idee komt overigens in aanmerking voor de innovatiesubsidies van de overheid.

Wat doen jullie met het startkapitaal?
Het startkapitaal hebben we nodig om ons personeel (technische architect, twee 
developers en wijzelf) en freelancers (consumentenpsycholoog, usability engineer) te 
betalen in de aanloopfase. Daarnaast zijn hierin marketing-, hosting-en overheadkosten 
verrekend.

In de tabel hieronder vind je de totale begroting voor de aanloopfase.
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Investering Bedrag

Platform € 50.000

Marketing € 10.000

Overhead € 5.000

Start-up € 5.000

Totaal € 70.000

Waardering
Hoewel we nog niet zijn begonnen, vinden we dat ons idee nu al wat waard is. We hebben 
al veel tijd en geld geïnvesteerd en zijn klaar om de ideeën uit te voeren.

Als je één aandeel koopt van €20, geeft dat je recht 0,0029% (afgerond) in het bedrijf 
Casami. 100% van de aandelen is dan dus €700.000 waard. Dit terwijl er in totaal maar 
€70.000 is geïnvesteerd door alle investeerders bij elkaar.

Het verschil komt door de waardering van het idee en een prijs (premie) die je nu betaalt 
voor de kans op winst in de toekomst.

In maand 9 spelen we break-even; vanaf dat moment is de omzet dus groter dan de 
variabele en vaste kosten. De verwachte winst in jaar 2 is €245.000 en in jaar 5 
€795.000.
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Wanneer gaan we van start?
We gaan begin 2013 starten met de bouw van ons platform. Alle investeerders krijgen dan 
alvast bèta-toegang om mee te denken en wensen kenbaar te maken. Daar kun jij er dus 
een van zijn!

Wie zijn wij?
Wij zijn Emiel van Lieshout en Gijs Heerkens, oprichters van Casami. Inmiddels hebben 
we allebei zoʼn 6 jaar ervaring met online marketing-strategieën, internetconcepten, 
ondernemerschap en business analytics. Met onze kennis en ervaring, aangevuld met de 
juiste personeelsleden, maken we Casami tot een succes. 

Heb je vragen, neem dan contact met ons op:

Gijs Heerkens! ! Emiel van Lieshout
gijs@casami.nl! ! emiel@casami.nl 
06-55746282!! ! 06-28527561

Je kunt onze verrichtingen volgen en je mening geven op ons blog of op Twitter via 
@Casami.

Bekijk onze demo op demo.casami.nl.
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