
 

 

Verhuurpakketten 

VERHUUR COMFORT COMPLEET CHIC 
 Woningopname 
 Online presentatie 
 Bezichtigingen 
 Screening huurder 
 Huurovereenkomst 
 Inspectierapport 
 
 

 Woningopname 
 Online presentatie 
 Bezichtigingen 
 Screening huurder 
 Huurovereenkomst 
 Inspectierapport 
 Financieel beheer 
 
 
 

 Woningopname 
 Online presentatie 
 Bezichtigingen 
 Screening huurder 
 Huurovereenkomst 
 Inspectierapport 
 Financieel beheer 
 Technisch beheer 
 

 Woningopname 
 Online presentatie 
 Bezichtigingen 
 Screening huurder 
 Huurovereenkomst 
 Inspectierapport 
 Financieel beheer 
 Technisch beheer 
 Commercieel beheer 
 

€ 1 maandhuur € 1 maandhuur  
+ 6% * 
 

€ 1 maandhuur  
+ 9% ** 
 

€ 1 maandhuur  
+ 10% *** 
 

 
 

 

 

 

 

TOELICHTING 

Woningopname 
Opname van de woning en het in kaart brengen van uw wensen. 

Online presentatie 
De woning publiceren op Funda, Pararius, Jaap, DirectWonen, Huislijn, 
Huurwoningen, Huurda, Mitula, OnlyExpats, Huizenzoeker, Trovit, 
XpatRentals, ExpatRentals, en meer. 
 
Bezichtigingen  
Het rondleiden van belangstellenden door de woning. 

Screening huurder 
De huurder wordt uitgebreid gescreend middels een 
antecedentenonderzoek, meerdere credit checks en een 
identiteitscontrole. 
 
Huurovereenkomst 
Het opstellen en (digitaal) laten ondertekenen van de 
huurovereenkomst. 
 
Inspectierapport 
Digitaal incheckrapport zodat de status van de woning voor de verhuur 
is vastgelegd. 

Financieel beheer 
Bij financieel beheer nemen wij het financiële 
beheer volledig uit handen. Hebben huurders 
vragen over administratieve zaken, dan zijn wij het 
eerste aanspreekpunt. 

Technisch beheer 
Bij technisch treden wij op als eerste technische 
aanspreekpunt voor huurders en staan klaar bij 
onderhoudszaken en calamiteiten. 
Onderhoudsproblemen worden vakkundig 
verholpen.  

Commercieel beheer 
Bij commercieel beheer zoeken we voor u een 
nieuwe huurder wanneer de huidige huurder 
vertrekt.   

 

 

 

PRIJSLIJST  

 

1 maanhuur = eenmalig het huurbedrag per maand 
*       6% van de bruto maandhuur, met een minimum van € 45,- per maand  
**     9% van de bruto maandhuur, met een minimum van € 70,- per maand  
***  10% van de bruto maandhuur, met een minimum van € 75,- per maand  
Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief btw. 



 

 

Losse diensten 
WONINGOPNAME 

Professionele fotografie €  75,- Woningvideo €  75,- 
Professionele fotografie small  €  50,- Professioneel inmeten tot 200m2 * €  75,- 
Professionele fotografie Large € 150,- Professioneel inmeten tot 400m2 * € 150,- 
360 graden tour €  75,- Artist impression €  30,- 
Interactieve Plattegrond €  20,- 3D-model € 150,- 

Hoogtefotografie €  50,-   

 

* Meten met geautomatiseerde scanners, tot op de millimeter nauwkeurig, volgens de BBMI, gebaseerd op de NEN2580-norm. 

 

Totaalpakket 
Fotografie 
360 graden fotografie 
Woningvideo 
Plattegrond 

€ 200,- Totaalpakket met inmeten 
Fotografie 
360 graden fotografie 
Woningvideo 
Plattegrond 
Inmeten (meetrapport) 

€ 275,- 

 

FUNDA 

Plattegrond € 30,- Video €  65,- 
360 graden foto’s € 65,- Toppositie week €  45,- 
  Toppositie maand € 100,- 
    

 

VERHUUR 

Online presentatie  € 75,- Huurovereenkomst € 75,- 
Screening huurder € 25,- Inspectierapport € 75,- 
Derdengeldenrekening € 50,-   
    

 

 

 

 

 

 

 


