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CHAPPS INSPECTOR

Chapps Inspector is een ‘next generation app’. Een tool en geen toy. Een app die volop 
gebruik maakt van alle mogelijkheden van de tablet en een volledige oplossing is voor de 
uitvoering van huurinspecties.

Met Chapps Inspector heb je geen enkele reden meer om niet met een app te werken. Je doet 
er onmiddellijk je voordeel mee:

• Chapps is plug & play. Maak een object, maak een opdracht, kies een checklist en go. 
De app is volledig voorbereid met ‘walkthrough-checklists’, ‘detailing- checklists’ etc. De 
interface werkt makkelijk, logisch en helpt je stap voor stap.

• Je woningopname gebeurt snel, gestructureerd en je kan onmiddellijk het rapport 
aanmaken. We hebben ook een aparte procedure voor de verwerking van de 
opmerkingen achteraf. Wat een tijdswinst als je na de opname geen rapport meer 
moet bijeen knutselen.

• De kwaliteit en betrouwbaarheid van jouw rapport stijgen enorm doordat je structureert, 
maar ook omdat je veel nauwkeuriger wordt. Je kan beter (en sneller) detailleren en 
documenteren. Foto’s en schetsen worden automatisch bij de juiste vaststelling geplaatst.

• Het praktisch nut van jouw inspectie neemt aanzienlijk toe, ook voor de 
onderhoudsplanning. Je kan makkelijk en onmiddellijk aangeven welk gevolg er moet 
gegeven worden aan een vaststelling, welke schadekosten er zijn, welke urgentie, wie 
verantwoordelijk is en zelfs wie het moet uitvoeren.

• Je rapport wordt automatisch opgemaakt in een ‘encrypted’ pdf formaat. Je kan het 
printen, maar het wordt best gemaild naar betrokken partijen. De ‘Chapps confirmation 
procedure’ zorgt voor een sluitende ondertekening. Een besparing van tijd én kosten.

• Jouw imago gaat er echt op vooruit, want alles ziet er professioneel, beter, geloofwaardig 
én kwaliteitsvol uit.

Chapps Inspector laat je toe jouw aanpak onmiddellijk te veranderen en te verbeteren. 
Maak jouw werk aangenamer en installeer de app. Het gebruik van de app vraagt geen 
voorbereiding of tal van instellingen. De app komt met voorgedefinieerde checklists en 
detailleringen. Vanaf nu werk je met ‘tappen’ ipv ‘typen’.
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