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Welkom 
Bedankt voor uw interesse in onze 
dienstverlening. In deze brochure leest u meer 
informatie over onze verhuurdienst.  

Kwaliteit 

Net als u hechten wij grote waarde aan 
kwaliteit. U kunt erop vertrouwen dat wij ons 
voor 100% inzetten om zo snel mogelijk een 
betrouwbare huurder te vinden voor uw 
woning.  
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Verhuurfasen 
 

Wanneer u de volledige verhuur aan ons overlaat, nemen we al uw werkzaamheden om 
een zorgvuldig geselecteerde huurder te vinden van u over. Hieronder leest u over de 
diverse verhuurfasen die worden doorlopen. 
 

Verhuurfase Omschrijving 
 
Woningopname 

 
Afspraak bij het pand  
Wijze van oplevering 
Energielabel 
Foto’s 
Advieshuurprijs 
Verhuuropdracht 
Verhuuradvertentie 
 

 

Huurderselectie 
 
Antecedentenonderzoek  
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Intentieverklaring 
Screening nieuwe huurders 
 

 

Huurovereenkomst 
 

Huurovereenkomst opstellen 
Ondertekening huurovereenkomst  
 

 

Sleuteloverdracht 
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Woningopname 
 

Afspraak bij het pand  

De verhuurmakelaar komt persoonlijk langs 
voor de opname van uw woning. Wij 
verzoeken u het eigendomsbewijs, recente 
aanslag WOZ., eventuele tekeningen en een 
kopie van uw identiteitsbewijs klaar te 
leggen. De woningopname zal afhankelijk 
van de grootte en de staat van uw woning 
ongeveer 45 minuten in beslag nemen.  
 

Wijze van oplevering  

De verhuurmakelaar zal met u bespreken of 
u de woning het beste kaal, gestoffeerd of 
gemeubileerd kunt aanbieden. Indien u de 
woning kaal aanbiedt, zal de huurder bij 
aanvang van de huurperiode hoge kosten 
moeten maken om de woning te stofferen. 
Door de woning gestoffeerd aan te bieden, 
dus voorzien van vloerbedekking en 
raamverduistering, is deze aantrekkelijker 
voor verhuur. Gemeubileerde woningen 
vallen voornamelijk in de smaak bij mensen 
die een woning willen huren voor een kortere 
periode. 
 

Energielabel  
Per 1 januari 2021 is het verplicht om een 
geldig energielabel te vermelden in 
advertenties voor de verhuur van een 
woning. Een kopie van dit label dient u later 
aan de huurder te overhandigen. De 
makelaar zal u vragen naar dit label. Heeft u 
nog geen geldig energielabel? Op 
energielabel.nl kunt u een label aanvragen.  
 
 
 

   
 

Foto’s 
Bij de woningpresentatie zijn de foto’s van 
essentieel belang. Beelden zeggen immers 
meer dan woorden. Zorg dat de woning 
aan kant is.    
 

Advies huurprijs 

Na de woningopname verwerkt de 
verhuurmakelaar alle gegevens en brengt 
advies uit voor de huurprijs. U bepaalt 
uiteindelijk zelf de definitieve huurprijs. 
 

Verhuuropdracht  

Als u de verhuur aan ons uitbesteedt, zal 
de verhuurmakelaar u vragen om de 
verhuuropdracht te ondertekenen. Indien u 
gedeeltelijk eigenaar bent van de woning, 
dient deze opdracht ook ondertekent te 
worden door degene die toestemming 
moet verlenen, zoals uw partner (indien 
gehuwd, langdurig samenwonend of op 
basis van een samenlevingscontract) of 
meerdere eigenaren (bijvoorbeeld ouders 
of erfgenamen).  
 

Verhuuradvertentie  
Na de woningopname maakt de 
verhuurmakelaar de verhuuradvertentie 
gereed en publiceert de woning op Funda, 
Pararius en overige websites. Zo vinden we 
snel voor u een nieuwe huurder. 
 
 
 



                                                   
 

Huurderselectie 
 

Antecedentenonderzoek  
Wij stellen aan belangstellende enkele persoonlijke 
vragen. Denk hierbij aan NAW-gegevens, gegevens 
over de arbeidssituatie (werkgever, functie, 
maandinkomen, fulltime of parttime, onbepaalde 
of bepaalde tijd) en gegevens over de leefsituatie 
(alleenstaand, samenwonend of getrouwd, aantal 
volwassen bewoners / kinderen). Bij het compleet 
maken van uw woningpresentatie heeft u reeds uw 
voorkeur voor een bepaalde huurder aangegeven. 
Wij onderzoeken altijd of een geïnteresseerde aan 
uw wensen voldoet. 
 

Bezichtigingen 
Degene die in aanmerking komen als potentiële 
huurder worden uitgenodigd voor een bezichtiging. 
Het is altijd prettig als u ook aanwezig bent bij de 
bezichtiging, echter is dat niet noodzakelijk als wij 
een sleutel krijgen. Nadat een kandidaat de woning 
heeft bezichtigd, kan hij nog vragen of 
opmerkingen hebben. Dit nemen wij door en zo 
nodig worden er concrete afspraken gemaakt. 
 

Intentieverklaring 
Als een kandidaat na de bezichtiging in 
aanmerking wil komen voor het huren van de 
woonruimte kan een intentieverklaring tot huur 
getekend worden. Indien meerdere gegadigden 
een intentieverklaring hebben afgegeven, beslist u 
over de toewijzing.  
 

Screening nieuwe huurders 
Om ongewenste verrassingen te voorkomen, 
controleren wij vooraf de gegevens van de 
kandidaat-huurder(s). Wij vragen kandidaten om 
diverse bescheiden en voeren een kredietcheck uit. 
Daarbij kunnen wij tevens de echtheid van 
documenten en identiteitsbewijzen controleren.  

 



                                                   
 

Huurovereenkomst 
 
Nadat er een geschikte huurder is gevonden en u het eens bent geworden over huurprijs, 
aanvaardingsdatum en eventuele overige voorwaarden, is er overeenstemming. Wij 
stellen de huurovereenkomst op om de gemaakte afspraken schriftelijk te bekrachtigen. 

Huurovereenkomst opstellen  
In de huurovereenkomst worden zaken vastgelegd 
als duur, opzegging, betalingsverplichting, 
huurprijswijziging, servicekosten en overige 
bepalingen. Zo bent u ervan verzekerd dat alles goed 
is geregeld.  
 

Ondertekening huurovereenkomst  
Als alles in orde is kan worden overgegaan tot 
ondertekening van de huurovereenkomst. Indien er 
sprake is van meerdere huurders, moet de 
huurovereenkomst door alle huurders worden 
ondertekend. Ons systeem maakt het mogelijk om 
het contract, simpel en snel, rechtsgeldig digitaal te 
laten ondertekenen. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   
 

Sleuteloverdracht 
 

De overeengekomen aanvaardingsdatum is de dag waarop de sleuteloverdracht 
plaatsvindt (mits het een werkdag betreft). Op deze dag overhandigt u de huurder de 
sleutels van de woning, start de huurperiode en kan de huurder de woning betrekken. 

Eerste betaling huurder 
De borg en eerste maand huur worden 
geïncasseerd door ons en daarna 
doorbetaald aan u als verhuurder. 
 

Inspectierapport  
Op de dag van de sleuteloverdracht gaan 
we met de huurder naar de woning om te 
controleren of de woning wordt 
opgeleverd in de staat zoals is 
afgesproken. Tijdens de incheck noteren 
we welke sleutels de huurder ontvangt, wat 
de meterstanden zijn en hoe de staat van 
de verschillende vertrekken van de woning 
is. U en de huurder dienen het ingevulde 
inspectierapport te ondertekenen. Het 
inspectierapport is van belang om 
eventuele geschillen bij beëindiging van 
de huurovereenkomst te voorkomen. De 
huurder moet de woning immers 
opleveren in dezelfde staat als bij aanvang 
van de huur.  
 

Inventarislijst 
Het is verstandig om een inventarislijst op 
te stellen van de in de woonruimte 
aanwezige zaken. De verantwoordelijkheid 
voor het opstellen van de inventarislijst ligt 
bij u als verhuurder. De lijst wordt bij de 
oplevering gecontroleerd en daarna 
ondertekend door de huurder. 

De sleuteloverdracht  
Tot slot worden de sleutels van de woning 
aan de huurder overhandigt. U heeft vanaf 
deze dag zonder aankondiging geen 
toegang meer tot de woning. 
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