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expertise. ervaring. betrouwbaarheid.
Renthouse Vastgoed is de gerenommeerde expert in het beheer
en verhuur van luxe geliberaliseerde woningen in de regio
Amsterdam – Den Haag – Utrecht.
Onze opdrachtgevers zijn particuliere beleggers, professionele
zakelijke investeerders en eigenaren die hun eigen huis willen
verhuren.
Naast commercieel verhuur behartigen wij het administratief –
en technisch beheer van veel aan ons toevertrouwde
vastgoedportefeuilles. Vanzelfsprekend worden al deze aspecten
van ons vak door goed opgeleide en vakbekwame medewerkers
uitgevoerd.
Flexibiliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Wij kunnen het
complete pakket van beheertaken verzorgen, maar ook in
deeldiensten kunnen wij aan uw wensen tegemoet komen.

Lees verder om te ontdekken hoe Renthouse Vastgoed
u van dienst kan zijn. Op renthousevastgoed.nl kunt u ook
artikelen vinden die van algemene belang zijn voor verhuurders.

Met trots zijn wij aangesloten bij

Verhuur en Beheer bij Renthouse Vastgoed

Renthouse Vastgoed biedt u verschillende diensten aan. U kunt
uit de verschillende pakketten kiezen en veel of weinig taken
tijdens de verhuur van uw woning door ons laten verzorgen.
U mag beslissen. U kunt de verhuur volledig aan ons uitbesteden
of het helemaal zelf doen met ondersteuning achteraf.
U kunt natuurlijk ook kiezen voor optimaal gemak en de gehele
verhuurorganisatie en het beheer in handen van Renthouse
Vastgoed geven.
Aangezien wij als verhuurmakelaar een expert zijn op dit gebied,
kunt u ervan op aan dat wij alles tot in de puntjes voor u regelen.
Op basis van de mate van begeleiding die u van ons verlangt, biedt
Renthouse Vastgoed de volgende mogelijkheden.

Verhuur Supportpakket

U heeft de touwtjes zelf in handen en biedt uw te verhuren woning
via uw eigen netwerk aan.
Tijdens het aanbieden voor verhuur is er geen enkele juridische relatie
tussen u en Renthouse Vastgoed en wij bieden uw woning op geen
enkele wijze aan.
Nadat u zelf via uw eigen kanalen uw woning heeft verhuurd, wilt u
professionele ondersteuning tijdens de periode dat uw woning
verhuurd is.
Dat is natuurlijk het verstandigst, want vele mensen kiezen
tegenwoordig om de risico te nemen van publicatie op sites zoals
craigslist, facebook etc.
Maar dat betekent dat u een supportpartner nodig heeft om u met
woord en daad bij te staan.

Inhoud Verhuur Supportpakket

Opmaken van de huurovereenkomst en het leveren van een
deskundige Engelse vertaling aan de huurder
Opmaken van een inspectie- en opleveringsrapport ter assistentie bij
check-in en check-out, inclusief een uitgebreide fotoreportage
U ontvangt de voorbeeld brief, die u aan uw huurder kan sturen,
over de indexatie van de jaarlijkse huurverhoging
Begeleiding en ondersteuning gedurende de gehele verhuur/contractperiode, zoals juridisch informatie etc.
Het supportpakket gaat in nadat een huurovereenkomst tot stand is
gekomen.

Bemiddelingspakket
De regie van de verhuur ligt bij u, maar u wilt dat Renthouse Vastgoed uw woning
aanbiedt aan kandidaat huurders en/of betrouwbare collega makelaars.
Wij publiceren uw woning gratis op onze website renthousevastgoed.nl (ook in
het Engels aangeboden onder renthouserealestate.com) en pararius.nl.
Uiteraard zorgt Renthouse Vastgoed als VGM lid dat uw woning op onze kosten
ook op Funda wordt aangeboden.
Wij maken een afspraak met geïnteresseerden die reageren op het aanbod en
leiden hen rond door uw woning en verstrekken alle benodigde informatie.
U heeft een overeenkomst met ons op basis waarvan wij uw woning overal en
aan iedereen kunnen aanbieden. Maar het is geen “exclusief” contract.
Als deze vorm van service u aanspreekt, dan is het Bemiddelingspakket de
beste keuze.
De basis van deze overeenkomst is “No cure, no pay”.
Door dit pakket wordt uw woning aan de gehele expat markt aangeboden en
de kans op verhuur is groot.

Inhoud Bemiddelingspakket
Alle werkzaamheden van het Verhuur Supportpakket
Realistisch advies over de te hanteren vraagprijs
Gratis publicatie op renthousevastgoed.nl, Funda, Pararius en
alle andere betrouwbare expat websites
Gratis promotie van de woning via onze andere uitgebreide
marketing middelen
Wij zijn altijd namens u aanwezig bij de bezichtigingen
Aanbod op onze website en telefonisch of per mail aan collega’s
en geïnteresseerden
In samenspraak met u voeren wij namens u de
contractonderhandelingen
Volledig ‘screening’ proces van alle kandidaten

Compleet Verhuurpakket

Wij verzorgen het gehele verhuurtraject voor u.

Dit pakket is vergelijkbaar met een opdracht tot verkoop van uw huis.
Wij nemen uitgebreid de tijd om u te adviseren t.a.v. de vraagprijs en de
presentatie van uw woning.
Renthouse Vastgoed zal uw woning natuurlijk aanbieden aan alle
betrouwbare collega makelaars en op de belangrijke websites zoals
funda. Bovendien brengen wij regelmatig uw woning onder de
aandacht bij een groot netwerk van internationale bedrijven.
Wij treden helemaal voor en namens u op en ondersteunen u waar
mogelijk.
Dit pakket biedt de grootste mogelijkheid om uw woning actief bij de
potentiele huurders onder de aandacht te brengen, terwijl u
vertegenwoordigd wordt door uw “eigen” makelaar.

Inhoud Compleet Verhuurpakket

Alle werkzaamheden van het Verhuur Supportpakket
Alle voordelen van het Bemiddelingspakket
Het maken van representatieve foto’s
Maken van een wervende publicatietekst in het Engels
Filmopname van de woning bestemd voor publicatie
Samenstellen van een aantrekkelijke verhuurbrochure
Aanbod via funda.nl, pararius.nl en renthousevastgoed.nl /
renthouserealestate.com
Uw woning wordt ook actief en regelmatig aangeboden via alle social media zoals
Twitter, Facebook, Youtube etc
Regelmatig updates m.b.t. Aanbiedingen, bezichtigingen, kandidaten en actief
feedback waar van toepassing
Advies over de optimale presentatie van uw woning om deze zo aantrekkelijk
mogelijk te maken ten opzicht van andere huizen op de verhuurmarkt (en
natuurlijk uw concurrentie)

Compleet Beheer- en Verhuurpakket
Wel de lusten – maar niet de lasten

Wij verzorgen de gehele verhuur en het totale management voor u.
U hoeft alleen maar achterover in uw stoel te zitten en uw bankafschriften
open te maken.
Wij verzorgen niet alleen de verhuur, maar ook de aanvulling op inventaris, de
reparaties, de rekeningen en de huurincasso.
Dit is het ideale pakket als u in het buitenland woont of als u geen zorgen aan
uw hoofd wilt hebben.
Uw woning staat leeg? U betaalt dan een klein bedrag maar u krijgt een
volledige management service.
Wij zijn niet alleen uw vertegenwoordiger, maar wij verzorgen uw huis alsof
het van ons is.
Onze accountmanagers zetten al hun expertise in om de woning zo
aantrekkelijk en effectief mogelijk onder de aandacht te brengen.
Het beheerteam zorgt voor de dagelijkse beslommeringen en het echte beheer.

Inhoud Compleet Beheer- en Verhuurpakket

Alle werkzaamheden van het Compleet Verhuur- en Verhuur
Supportpakketten.
Technisch beheer – Renthouse Vastgoed wordt aanspreekpunt voor
de huurder voor het oplossen van dagelijkse problemen.
Administratief en financieel beheer – huurincasso; het opmaken van
halfjaarlijkse financiële overzichten en b.v. het verifiëren en
betalen van onderhoudsrekeningen.
Vakkundig advies en het verzorgen van de aankoop bij noodzakelijke
aanvullingen van de inventaris
De optimale presentatie van de woning kan verzorgd worden door
onze professionele home stylist.
Opstellen van inventarislijst, check- in met inspectierapport, checkout met opleveringsrapport.

Vragen? Bel ons +31 (0) 20 30 30 609

GEEN

Bij iedere nieuwe
huurovereenkomst
4% 1e jaar
2% 2e jaar t/m 3e jaar
van de totale huuropbrengst
minimum € 500,=

GEEN

n.v.t.

Feitelijke duur
huurovereenkomst
maximum 3 jaar

Afsluiten huurovereenkomst

Bemiddeling

Honorarium

Courtage

Beheerkosten

Belastbare periode

Datum van afrekening

Afsluiten huurovereenkomst

Éénmalig,
8% van een jaarhuur
minimum €500,=

Maandelijks

Feitelijke duur beheer- en
huurperiode

Éénmalig,
Bij iedere nieuwe
huurovereenkomst
minimum € 500,=
Afsluiten
huurovereenkomst

10% 1e jaar
8% na 1e jaar
per maand van de
ontvangen huur

Inclusief 3% per jaar
kosten verhuur pakket

Inclusief

Inclusief

€ 300, =

Complete Beheeren Verhuur Pakket

n.v.t.

1 maand huur

8% jaarhuur.
n.v.t.

Bij iedere nieuwe
huurovereenkomst

Inclusief

Inclusief

Bij iedere nieuwe
huurovereenkomst

Inclusief

€ 300, =

Verhuur Pakket

Inclusief

Geen

Bemiddelingspakket

* Voor overige werkzaamheden hanteert Renthouse Vastgoed een uurtarief van € 80,-

* Alle genoemde tarieven zijn ex. BTW

Geen

Publiciteitskosten

Supportpakket

Renthouse Vastgoed Tarieven Schema

Algemene voorwaarden Renthouse Vastgoed BV
Renthouse Vastgoed heeft haar algemene voorwaarden op haar
homepage gepubliceerd. Deze zijn op al onze overeenkomsten van
toepassing.
Neem vooral de tijd om ze rustig en grondig door te lezen.
Als u hierna nog vragen heeft, dan beantwoorden wij deze graag.

Kijk op onze website renthousevastgoed.nl

Renthouse Vastgoed BV
Nederhoven 21
1083 AM Amsterdam
+31 (0) 20 30 30 609
info@renthousevastgoed.nl

Met trots zijn wij aangesloten bij

