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Hoe gaat het in zijn werking?
Graag leggen wij u uit hoe het volledig in zijn werking gaat. Hoe wij stap voor stap uw woning verhuren en wat erbij
komt kijken.

1. Neem contact met ons op
Wij ontvangen uw contact gegevens en binnen 24 uur nemen wij contact met u op om een afspraak te maken op ons
kantoor, of bij de desbetreffende woning. Uiteraard zullen we van te voren telefonisch contact hebben om het e.e.a af
te stemmen.
Wij zijn bereikbaar op ons kantoor nummer: 010 - 800 1543, mobiel op 06 3000 6463 en per mail op
ofﬁce@therentalshop.nl . Uiteraard kunt u ook altijd langskomen op onze vestiging gevestigd op de Oudedijk 191C in
Rotterdam.

2. Intake Gesprek
Persoonlijk contact is voor ons en voor u erg belangrijk. Wij zullen de woning innemen, een goede (gratis)
fotoreportage maken, en met u overleggen over over de huurprijs. Daarbij spreken wij met elkaar wat voor u belangrijk
is qua huurvoorwaarden, huurders en wat voor periode u uw woning wilt verhuren.
– zorg er a.u.b. voor dat u uw bruto kosten heeft uitgezocht voor uw woning
– alle verdere vragen kunnen in dit gesprek ook worden beantwoord

3. Woning Inname
Persoonlijk contact is voor ons en voor u erg belangrijk. Wij zullen de woning innemen, een goede (gratis)
fotoreportage maken, en met u overleggen over over de huurprijs. Daarbij spreken wij met elkaar wat voor u belangrijk
is qua huurvoorwaarden, huurders en wat voor periode u uw woning wilt verhuren.
– zorg er a.u.b. voor dat u uw bruto kosten heeft uitgezocht voor uw woning
– alle verdere vragen kunnen in dit gesprek ook worden beantwoord

4. Pro Actief Adverteren
Uw woning wordt online op 12+ woning verhuur pagina’s geadverteerd. Ook zorgen wij ervoor dat uw woning aan de
juiste (internationale) bedrijven en woning zoekenden wordt getoond door middel van het nieuwe beschikbare aanbod
toe te sturen. Uw pand krijgt altijd de juiste aandacht.
Uiteraard plaatsen wij uw woning ook op onze Facebook en Instagram pagina.
Extra exposure? 》vraag naar de mogelijkheden om de woning op Facebook betaald te adverteren. Enorme
exposure! *Funda plaatsing is mogelijk in overleg.

5. Bezichtigen
Bij ontvangen bezichtiging-verzoeken nemen wij eerst het e.e.a. door met de kandidaat huurder en wij zullen gelijk
een afspraak inplannen.
– Is dit wat de huurder zoekt?
– Wat voor werk heeft de huurder?
– Hoeveel personen en redelijke intrekdatum?
De bezichtiging.. geen 5 dagen later, maar gewoon dezelfde dag of avond nog. Flexibiliteit is key in onze branche en
een 9-5 mentaliteit hoort daar niet bij.
Na de bezichtiging wordt altijd een na-gesprek gevoerd op ons kantoor. Daar wordt of een bod formulier ingevuld of
een 2e bezichtiging gepland.

6. Follow Up - Het plaatsen van een bod op uw woning.
Bij interesse willen wij een ofﬁcieel bodformulier ontvangen die wij voor u samen met de huurder zullen voorbereiden.
Zaken zoals: huurprijs, periode, meubilering en evt. extra voorwaarden (bijvoorbeeld nieuw verfwerk woonkamer)
worden hier duidelijk opgeschreven en ondertekend. Dit document is ook bindend.

Hierbij worden ook alle inkomens- en ID gegevens ontvangen de kandidaat huurder, deze worden allemaal aan u
overlegd.
Wanneer u dit document accepteert en bevestigd is de deal bevestigd en zal het contract worden opgemaakt.
– Het staat u altijd vrij om een tegenbod te doen.
– Wij zullen u ten alle tijden adviseren.

7. Contract
Op basis van de gemaakte afspraken op het bod formulier wordt een “Aangepast Pararius Contract” opgemaakt.
Hierin worden duidelijk de afspraken op papier gezet die tussen huurder en verhuurder gelden.
Denk hier aan aan de primaire en secundaire afspraken.
Primair: zaken zoals huurprijs, ingangsdatum, termijn, voorschot energie. Secundair: tuinonderhoud, reparatie,
belastingen, opzegtermijn, inschrijven etc.
Dit contract wordt door ons opgemaakt en aan u overlegd ter controle. Bij akkoord zullen beiden partijen dit tekenen
en bewaren wij een digitale kopie in uw dossier, dit is ten alle tijden voor u in te zien samen met alle andere gegevens.

8. Incheck, voorinspectie en sleuteloverdracht
Huurder moet voor de incheck en sleuteloverdracht het bedrag van de huur en de borg hebben overgemaakt naar The
Rental Shop.
Er wordt een afspraak gemaakt voor de incheckdatum en sleuteloverdracht. Hierbij controleren wij de staat van het
appartement, maken wij hier een ‘check in rapport‘ van en noteren wij de meterstanden van het gas, licht en water.
Schades worden duidelijk genoteerd i.v.m. de borg en de check out. Dit moet door beide partijen worden ondertekend
en dan zal de sleutel worden overgedragen.
Hierna zal ook binnen 24 uur de huur en de borg worden overgemaakt, de vooraf afgesproken courtage wordt hier
echter wel gelijk vanaf getrokken.

9. Het uitvoeren van beheer
Wie let er op uw appartement, en waar wordt de schade gemeld? Wie stuurt er iemand op af en wie bepaalt welke
kosten voor de huurder of verhuurder zijn. Wat doet u als er een huurachterstand ontstaat en hoe verkomt u dit?
Wij verzorgen graag het vastgoed beheer voor u. Wij rekenen hiervoor 5% per maand en hebben ook een noodlijn
voor ‘s-nachts, weekenden en feestdagen. Vraag naar de mogelijkheden.
link: https://therentalshop.nl/vastgoed-beheer/

Heb ik toestemming nodig van de bank om mijn woning te verhuren?
In theorie wel. U heeft een hypothecaire lening ontvangen van de bank staat er altijd in de voorwaarden dat de woning
niet verhuurd mag worden zonder toestemming.
In 95% van de gevallen verhuren eigenaren hun woning zonder toestemming van de bank. Zij zorgen ervoor dat de
hypotheek betaald blijft en indien nodig de huurders binnen 3 maanden de woning weer kunnen verlaten indien de
bank dit eist. Het gaat de bank er immers om dat in het geval van executie verkoop de woning leeg opgeleverd kan
worden.
Uiteraard kunt u wel met toestemming van de bank verhuren o.b.v. de leegstandswet. U kunt dit via ons aanvragen.
De kosten hiervoor zijn € 325,- excl. BTW + vergunningsaanvraagkosten € 150,90.

Wat is verhuur via de Leegstandswet en wat houdt dit in?
Elke huurder in Nederland geniet van een bepaalde huurbescherming welke contractueel, maar nog belangrijker ook
via de Wet is geregeld. Wanneer u verhuurt via de leegstandswet kunt u gebruik maken van een apart samengesteld
contract waarin duidelijk staat dat bepaalde artikelen over huurbescherming uit het Wetboek niet van toepassing zijn
en dat u dus bij verkoop de woning weer zonder huurders zou kunnen opleveren.
De bank moet hiermee akkoord gaan, verder hebben zij hier ook geen problemen mee omdat hun grootste probleem
is dat bij eventuele executie verkoop de waarde van de woning lager zou kunnen uitvallen wanneer er een huurder in
de woning zit met huurbescherming en daardoor de hypothecaire lening niet terugbetaald zou kunnen worden.

Let op; er zijn soms nog enkele misverstanden welke wij graag ophelderen.

- Bij verhuur van de leegstandswet zijn de huren geliberaliseerd. Dit houdt in dat de huurprijs niet is op basis van een
puntensysteem.

- De periode staat altijd vast: Die duur is wettelijk vastgelegd: eerst zes maanden en daarna voor onbepaalde tijd,
met een maximum van de duur van de vergunning.

- Bezichtigen kan altijd, en de huurder wordt hier ook van te voren van vermeld, deze moet hier ook verplicht aan
medewerken.
Wanneer er van te voren duidelijk is overlegd naar de huurder dat de woning in de verkoop staat en deze moet
meewerken met bezichtigingen zal je ook geen tegenslag verwachten

Waarom moet ik courtage betalen?
De courtage is de kostenvergoeding voor uw makelaarskantoor welke uw belangen behartigd. Dit staat doorgaans
gelijk aan 1 maand huur excl. BTW.
U kunt ook ervoor kiezen om beheer af te nemen. Dit houdt in dat er professioneel op uw woning wordt gelet, zoals;
de huurpenningen innen en achterstanden bewaken, onderhoud bij schade en de kosten bij de juiste partij factureren,
paraat staan bij calamiteiten (lekkages ’s-nachts of in het weekend). Deze kosten komen in de meeste gevallen uit op
5% per maand excl. BTW
Overigens is het in lijn met artikel 7.417 BW. Dit wetsartikel uit het Burgerlijk wetboek verbiedt de bemiddelaar aan
zowel huurder als verhuurder courtage in rekening te brengen. De opdrachtgever is verlicht de courtage/loon te
betalen aan makelaar.
Huurt de huurder de makelaar in en geeft hij/zij de makelaar hiervoor een opdracht, dan mag makelaar wel de
afgesproken fee vragen hiervoor. Makelaar mag overigens wel ten alle tijden administratiekosten in rekening brengen
bij huurder.

Credit Check: Hoe weet ik of ik een goede huurder heb?
Wanneer wij een geschikte kandidaat voor u hebben laten wij deze altijd een ofﬁcieel bod doen. Bij dit bod moeten de
volgende zaken; Inkomensgegevens, legitimatie en een prinsscreen van de bank dat deze inkomsten kloppend zijn
met de salarisstroken. Wij controleren deze, naar de normale standaarden, op juistheid en geven deze aan u af. Ten
alle tijden heeft u de laatste beslissing. Meeste eigenaren kiezen ervoor om een credit check te laten afnemen, hierbij
wordt het paspoort gecontroleerd op echtheid, de salarisstroken gecheckt en belangrijke zaken gecontroleerd zoals:
- Hoelang is deze persoon al in het bezit van dit telefoonnummer en stond dit op 1 of meerdere adressen
ingeschreven.
- Zijn er deurwaarders met vonnissen achter de kandidaat huurder aan.
In het contract wordt er vermeld dat eigenaar / beheerder het recht voorhoudt om tussentijdse controles te mogen
doen in de woning. Wij kunnen dit op verzoek voor u uitvoeren, dit neemt de kans op illegale hennepplantages
uiteraard drastisch af.
Vanzelfsprekend hebben wij in al onze huurovereenkomsten clausules staan tegen de handel en/of gebruik van
(soft)drugs.

Moet ik BTW betalen over mijn huur en borg?
Nee, tenzij het om een commercieel pand gaat en eigenaar BTW plichtig.

Aan wie betaald de huurder de maandelijkse huren en de borg?
De eerste maal betaald de huurder de huur en borg aan ons, uw makelaar. Deze storten wij dan naar u door minus de
door u verschilde courtage. U krijgt hier een keurige afreken factuur voor.
Wanneer wij voor u het ﬁnancieel beheer uitvoeren krijgt de huurder maandelijks een rekening voor de huur en
servicekosten welke wij voor u incasseren.
Wanneer wij de woning niet voor u beheren ontvangt u zelf de huur op de door u opgegeven bankrekening.

Mag de huurder veranderingen aanbrengen de woning?
De huurder mag zonder uitdrukkelijke toestemming geen permanente veranderingen aanbrengen in de woning. Bij de
wet is het zo geregeld dat de huurder b.v. een tussenmuur mag plaatsen, schilderijen mag ophangen of zelfs de
woning mag verven. Maar bij oplevering c.q. eindinspectie moet dit weer op verzoek in originele staat worden
teruggebracht.
Het plaatsen en/of veranderen van draagmuren etc mag uiteraard niet zonder toestemming.
Doorgaans zal een huurder altijd toestemming vragen voor alle aanpassingen die hij/zij aanbrengt, mede omdat
huurder hoopt dat eigenaar een gedeelte van de kosten wil dragen indien het een woningverbetering is.
Wanneer huurder de zaken niet heeft teruggebracht naar de originele staat dan kunt u dit laten uitvoeren op zijn en/of
haar kosten. Ook kan dit verrekend worden met de borg.

Wat gebeurt er als de achterstand en/of schade hoger uitkomt dan de borg?
Huurder moet altijd in de gelegenheid worden gesteld om de schade zelf en op eigen kosten te
kunnen herstellen. Wanneer hij/zij dit niet doet mag u deze kosten verhalen.
Casus: U verhuurt een woning á € 1200,- per maand excl. g/l/w. De huurder heeft 1 maand achterstand en de
douchekraan moet worden vervangen.
U heeft een borg van € 1200,-. De kosten voor het vervangen, plaatsen en leveren van de douchekraan komt neer
op € 375,- De totale kosten incl. achterstand komen neer op € 1575,Kosten: € 1575,- minus borg € 1200,- = € 375,-. Deze kosten worden nagefactureerd bij huurder en zal deze naar
u moeten betalen. Indien huurder deze kosten niet betaald kan dit via incasso worden achtervolgd.

Kan ik meerdere maanden borg vragen?
U kunt zelf beslissen hoeveel borg u wilt vragen aan een huurder, ook al heeft u in de advertentie laten aangeven dat
de borg 1 maand bedraagt kunt u extra zekerheid vragen indien dit nodig is.
Doorgaans is het standaard om 1 maand te vragen bij woningen. Ook kunnen meerdere maanden borg de huurders
ervan weerhouden om de woning te huren. Ons advies is om dit enkel te vragen wanneer dit nodig; studentenverhuur,
speciale voorwaarden, geen garantsteller, arbeidsovereenkomst van korte duur etc.
Soms is het ook mogelijk om te vragen aan de huurder(s) om de meerdere maanden vooruit te betalen.

Zullen de huurders zich inschrijven in de woning?
Het meerendeel van de huurders zullen zich altijd willen inschrijven, je bent uiteraard verplicht om in Nederland een
inschrijfadres te hebben. Zij moeten op dit adres hun belastingzaken ontvangen en eventueel een parkeervergunning
aanvragen. Dit kan alleen wanneer je ingeschreven staat in de woning.

Kan ik nog steeds hypotheekrente aftrek ontvangen?
Wanneer u niet meer ingeschreven staat in de woning zult u ook geen hypotheekrente aftrek meer ontvangen.
Wanneer u ervoor kiest om alsnog in de woning ingeschreven te blijven staan, en alsnog de hypotheekrente aftrek
blijft ontvangen bestaat er uiteraard de kans dat de Belastingdienst dit aan het einde van het jaar terugvraagt en
stopzet.

Wanneer kan een huurder huursubsidie aanvragen en wat houdt dit in?
Wanneer uw woning niet geliberaliseerd is, dus een huurprijs heeft van max € 710,- euro en eigen kadastrale
inschrijving op de voordeur kan een huurder huursubsidie aanvragen, dit is een maandelijkse subsidie van de
overheid welke inkomen gericht is.
Let op: wanneer uw woning niet-geliberaliseerd is bestaat er ook de kans dat het huurteam langs kan komen om uw
pand een huurprijs te geven o.b.v. een puntentelling systeem.

U doet er vaak beter aan om het boven de huurgrens ( € 710,- ) te verhuren. Dit kunt u doen door de servicekosten,
stofferingskosten etc. duidelijk te speciﬁceren in het huurcontract.

Belastingzaken bij het verhuren van uw woning
Wanneer u niet professioneel verhuurd, en dus zelf ook geen extra activiteiten hoeft uit te voeren om uw woning te
verhuren en dit dus ook uitbesteedt aan een makelaar valt dit onder uw privé en zijn de huurinkomsten belastingvrij.

Moet ik inclusief of exclusief gas, licht, water en internet, TV verhuren?
Bij woningen met een gedeelde meter, vaak voorkomend bij Studio’s of dubbel bovenhuizen welke niet gesplitst zijn
en kamers wordt dit inderdaad aangeraden. Bij appartementen met eigen nutsvoorzieningen kunt u dit het beste over
laten schrijven op de naam van de huurder. Zij zijn en blijven dan ook aansprakelijk voor hun gebruik.

Hoe wordt het G/L/W en internet en tv overgeschreven op hun naam?
Wanneer wij uw woning hebben verhuurd doen wij altijd een digitale voorinspectie. Samen met deze uitgebreide
voorinspectie noteren wij de meterstanden en zetten wij foto’s in het digitale dossier.
Op kantoor sturen wij u en de huurder hiervan een kopie, tegelijkertijd wordt er naar de nuts levering bedrijven de
gegevens van de nieuwe huurder gestuurd. Zij worden dan aangemeld voor Gas, Licht en Water. Eventueel wordt TV
& Internet ook direct afgenomen. Wanneer zij aangemeld worden wordt u direct afgemeld. U krijgt dan van uw eigen
leverancier een opzegging.
Is er onverhoopt iets fout gegaan bij de leverancier, of krijgt u een onverwachte nahefﬁng? Geen probleem, met het
dossier, foto’s etc heeft u altijd de meterstanden en kan de leverancier dit direct voor u oplossen.

Wordt er een voor- en eindinspectie gedaan?
Wanneer de woning verhuurd is wordt er altijd een voor- en eindinspectie gedaan. Ook wel bekend als in- en uitcheck.
In dit digitale document worden alle schades vermeld, de meterstanden, de nog op te lossen zaken en van alle
schades worden ook een foto gemaakt. Is er bij de eind inspectie een schade die u niet herkent, kunnen wij dit altijd
terugvinden op het originele rapport.

Krijg ik een hogere huur als ik gemeubileerd verhuur?
Wanneer een woning turn-key is, en ook zodanig gerenoveerd dan kan de woning inderdaad een hogere huur
opleveren. In enkele gevallen heeft de kandidaat huurder het verzoek om de woning door de eigenaar te laten
meubileren, dan wordt er altijd een meerprijs gevraagd welke binnen 1 jaar afgeschreven zouden kunnen worden. De
meubels blijven dan ook van u.
Ongemeubileerde woningen zijn overigens even populair. Laat u altijd even door ons informeren zodat wij u kunnen
adviseren op uw persoonlijke situatie.

Moet ik de berging bij de woning verhuren?
Vaak wordt de berging door de eigenaar gebruikt om bij verhuur zijn of haar persoonlijke spullen in op te bergen. Een
huurder zit wel vaak met koffers welke onhandig zijn om in de woning zelf op te slaan. In dit geval wordt er vaak de
afspraak gemaakt tussen huurder en verhuurder dat de berging in gebruik blijft van de eigenaar. Eigenaar slaat dan
wel de koffers op voor de huurder in de berging.

Hoe wordt de huurprijs opgebouwd?
De huurprijs wordt opgebouwd uit meerdere componenten.
- Bruto Huurprijs
- Servicekosten
- Stoffering en/of meubilering kosten
- Parkeerplek
- Gas, licht, water en internet + TV.
Deze som moet huurder volledig en als geheel naar u overmaken. Hoe de huurprijs wordt gespeciﬁceerd op het
contract doen wij in overleg met u.

Mag een huurder tussentijds opzeggen?
Wanneer een huurder een contract heeft voor een minimale periode van b.v. 12 maanden gaat de huurder over deze
periode ook een verplichting aan. Als de huurder wil opzeggen moet dit in overleg met u. U kunt hier akkoord mee
gaan en naar wederzijds goedvinden de huurovereenkomst stopzetten. U kunt hier ook niet mee akkoord gaan of als
voorwaarde stellen dat u eerst een nieuwe huurder wilt vinden en het contract pas opzeggen op de dag voordat de
nieuwe huurder de woning betrekt. Eventuele kosten die u hiervoor moet maken kunt u in overleg met de huurder
verrekenen.

Wat is een hospita contract?
Een hospita contract komt enkel voor wanneer u een kamer verhuurt in uw eigen woning, waar u zelf ook woont. De
grootste verandering hierin is dat de huurder niet van huurbescherming geniet.

Post Scriptum
Deze informatie is met de beste zorg samengesteld. Echter kunnen regels, wetten etc. vaak veranderen. Wij proberen
dit constant te wijzigen in deze informatie brochure. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
fouten en/of veranderingen.

