Amsterdam, 12 augustus 2008
PERSBERICHT

Jaap.nl zet deuren open voor zelfstandige woningverkopers
2dehands.nl, de oudste vraag- en aanbodsite van Nederland, plaatst woningen binnen 24 uur
gratis door naar woningzoeksite Jaap.nl. Hierdoor is het voor consumenten mogelijk
geworden hun woning zonder makelaar op Jaap.nl te plaatsen. 2dehands.nl is de enige vraag
en aanbod site die deze unieke service gratis aanbiedt.
Zelfstandige woningverkopers die op 2dehands.nl adverteren zien sinds kort hun woning terug op
Jaap.nl. De twee sites werken samen om extra mogelijkheden te bieden aan zelfstandige
woningaanbieders. Met het grote bereik van Jaap.nl raken verkopers hun woning sneller kwijt, zonder
kosten. Hans Voorn, directeur van Jaap.nl zegt: "Huizen staan langer te koop, huizenverkopers willen
extra moeite doen om hun huis te verkopen. Wij zijn erg blij dat Jaap.nl samen met 2dehands.nl deze
woningaanbieders nu een gratis mogelijkheid biedt hun woningen onder de aandacht te brengen van
zoveel mogelijk potentiele kopers. Samen bereiken Jaap.nl en 2dehands.nl gemiddeld 100.000
bezoekers per dag."
Momenteel worden er al circa 1000 woningen van particulieren van 2dehands.nl doorgeplaatst naar
Jaap.nl. “De adverteerders op 2dehands.nl zijn erg enthousiast over de formule. We verwachten dat
het aantal woningen tegen september zal zijn verdubbeld. Er is echt vraag naar. We hopen dat andere
vraag- en aanbodsites ons voorbeeld zullen volgen, zodat de zelfstandige verkoop van een woning op
internet gemakkelijker wordt,” aldus Linda Schaake van 2dehands.nl.
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Over 2dehands.nl:
2dehands.nl is opgericht in 1997 en was de eerste vraag- en aanbod site in Nederland (nog voor
Marktplaats). In België is 2dehands.be samen met de Waalse vertaling 2ememain.be, met 250.000
bezoekers per dag, de grootste vraag- en aanbodsite van België. 2dehands.nl is onderdeel van het in
Amsterdam gevestigde Million Monkeys BV, ook bekend van Nationalevacaturebank.nl en TTY
Internet Solutions BV.

Over Jaap.nl
Jaap.nl is in 2007 opgericht om het kwalitatief en kwantitatief beste woningaanbod van Nederland te
tonen. Jaap.nl heeft als ambitie dit aanbod op de meest representatieve en toegankelijke wijze voor
de huizenzoeker beschikbaar te stellen. Inmiddels is Jaap.nl de tweede huizensite van Nederland qua
bereik.

