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1. Kennismaking SmartBid

Wat is SmartBid?

SmartBid is een digitale biedingsservice om als vastgoedmakelaar op professionele en 
waterdichte wijze biedingen onder gesloten omslag te organiseren in 1 of meerdere 
biedingsrondes. 

3 bouwstenen

SmartBid: de beveiligde omgeving om een bod te plaatsen

RealSmart: om als vastgoedmakelaar de biedingsprocedure 

en biedingen te beheren

Widget (optioneel): als visualisatie van de biedingsprocedure op  jouw 

pandfiche en publieke toegangspoort naar SmartBid om bod te plaatsen



1. Kennismaking SmartBid

Biedingsprocedure opzetten

• Via RealSmart biedingsparameters bepalen

• Uitnodigingen versturen of widget

Biedingen gaan open
• Biedingen en voorwaarden bekijken in

RealSmart

Bieder brengt bod uit

• Identificatie via eid/itsme

• Bod plaatsen in eigen taal, alle modaliteiten 
aanwezig

Afhandeling

Overleg verkoper, deal sluiten



1. Kennismaking SmartBid

Kostprijs - licentiemodel

CIB lid Niet-CIB lid

Licentie t.e.m. 31/12/2022: GRATIS* Proeflicentie 30 dagen: GRATIS*
Jaarlicentie: 50% korting* 
495 EUR → 247,5 EUR

Per biedingsprocedure: 95 EUR* Per biedingsprocedure: 135 EUR*

Actie t.e.m. 31 december:
Eerste biedingsprocedure terugbetaald!**

Actie t.e.m. 31 december:
Eerste biedingsprocedure terugbetaald!**

*Geafficheerde prijzen en kortingstarieven zijn excl. BTW en onder voorbehoud van wijziging

**Terugbetaling op de Wallet gebeurt automatisch binnen 30-45 dagen na aankoop



2. Eerste keer opstarten

Wat doe je om SmartBid te kunnen gebruiken?

• In RealSmart:
• SmartBid licentie afsluiten

• SmartBid component zichtbaar maken (in bestaande en/of nieuwe 
verkoopdossiers)



Eerste keer opstarten

In RealSmart een SmartBid 
licentie aankopen

✓ ‘Mijn pakketten’
✓ Licentie SmartBid aankopen
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Eerste keer opstarten

In RealSmart een SmartBid 
licentie aankopen

✓ ‘Mijn pakketten’
✓ Licentie SmartBid aankopen

Component SmartBid inschakelen
✓ Tandwieltje instellingen 
✓ Componentenbeheer



3. Biedingsprocedure opstarten

Biedingsprocedure aanmaken
• Component ‘SmartBid’ starten vanuit verkoopdossier

• Biedingsparameters aanvullen in de wizard

• Publicatiewijze kiezen (privaat of publiek)



Wizard starten 
biedingsprocedure

Component SmartBid ‘starten’
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Wizard starten 
biedingsprocedure

Parameters
• Start-eind datum
• Bezoekmomenten
• Richtprijs

Reglement
• Gegevens kantoor en 

bemiddelaar
• Met of zonder opschortende 

voorwaarden

Voorwerp
• Beschrijving

Bijlagen
• EPC, stedenbouw, bodem
• Reglement genereren



Wizard starten 
biedingsprocedure

(…)
Publicatie
• Publiek: publieke widget (zie 

verder)
• Privaat: zelf bieder uitnodigen



Wizard starten 
biedingsprocedure

Bieding activeren
• Betaling via Wallet



4. Bieder uitnodigen

Bieder plaatst zijn bod in SmartBid via:

• Widget op jouw pandfiche

• Uitnodiging via RealSmart

• SmartBid-link die je zelf deelt/publiceert



Bieder uitnodigen

Via RealSmart
• Knop ‘Bieder uitnodigen’
• Bericht personaliseren
• E-mail verzenden

Via SmartBid link
• Knop ‘Bieder uitnodigen’
• Link onderaan kopiëren en deel 

via eigen kanaal naar keuze



Bieder uitnodigen

Via RealSmart
• Knop ‘Bieder uitnodigen’
• Bericht personaliseren
• E-mail verzenden

Via SmartBid link
• Knop ‘Bieder uitnodigen’
• Link onderaan kopiëren
• Deel via eigen kanaal naar 

keuze

Via widget
• Toevoegen door jouw 

webbouwer
• Zichtbaar op pandfiche
• Technisch stappenplan 

webbouwer:
https://widget.smartbid.be

https://widget.smartbid.be/


5. Bod uitbrengen

Bieder brengt een bod uit binnen de biedingstermijn
• Authenticatie via eID of itsme

• Invoeren bod, partijen, opschortende voorwaarden…

• Bevestigingsrapport per e-mail



Bieder brengt bod uit

SmartBid biedingsprocedure
• Naam & logo makelaar
• Biedingsdetails
• Foto & adres object

Aanmelden
• eID of itsme
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Bieder brengt bod uit

SmartBid biedingsprocedure
• Naam & logo makelaar
• Biedingsdetails
• Foto & adres object

Aanmelden
• eID of itsme

Bod aanmaken
• Bod
• Informatie partijen
• Voorwerp en documenten 

aanvaarden
• Opschortende voorwaarden 

(i.v.t.)
• Bevestigen bod & reglement

Bieder ontvangt hierna nog een 
bevestigingsrapport per mail



6. Biedingen behandelen

Vóór einde biedingsperiode

• Notificatie bij nieuw bod

• Beperkte gegevens raadplegen

Na einde biedingsperiode

• Alle gegevens bod bekijken

• Bodafschrift downloaden & bespreken met verkoper

• Biedingen aanvaarden / weigeren

Optioneel: nieuwe biedingsronde organiseren



Biedingen behandelen

Biedingen gaan open!
• Vanaf opendatum biedingen is 

bedrag & opschortende vw. 
zichtbaar

Biedingen bespreken met 
verkoper
• Downloaden/afdrukken 

bodafschrift in pdf
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Biedingen behandelen

Biedingen gaan open!
• Vanaf opendatum biedingen is 

bedrag & opschortende vw. 
zichtbaar

Biedingen bespreken met 
verkoper
• Downloaden/afdrukken 

bodafschrift in pdf

Aanvaarding verkoper
• Tekenen bodafschrift
Of
• Vraag aanvaarding via 

SmartBid

Aanvaarding bod communiceren
• Communiceer aanvaarding 

naar bieder



7. Ondersteuning

Widget integratie:

Bezorg jouw aanvraag en de documentatie (widget.smartbid.be) aan 
jouw websitebouwer en plaats onze mailbox in cc ter opvolging 
(support@smartbid.be)

Nog vragen? Spreek jouw ledenconsulent aan! 

Of contacteer ons via support@smartbid.be

https://widget.smartbid.be/

