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IN 6 STAPPEN NAAR JOUW NIEUWE HUIS
Heb jij een woning gezien tijdens een van onze bezichtigingen waar je graag voor in aanmerking 
wilt komen? Hieronder leggen wij uit welke stappen jij, wij en de verhuurder zullen nemen om de 

huur van de woning mogelijk te maken.

JOUW VOORSTEL
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Na een bezichtiging ben je enthousiast geworden over een van onze 
woningen. Jij stuurt je complete voorstel met verplichte documenten 
(kopie paspoort, salarisstroken, werkgeversverklaring of jaarstukken, start 
datum en een verhaaltje over jezelf/de huurders) naar onze makelaar op.

Wij leggen jouw voorstel aan de verhurende partij voor via de telefoon of 
email. Indien de verhuurder akkoord is met jouw voorstel, op basis van 
de bijbehorende voorwaarden van de huurovereenkomst, mogen wij 

jou feliciteren met je nieuwe woning. 

OVERLEG VERHUURDER
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Wij stellen een conceptversie van de huurovereenkomst op en delen 
deze met jou en de verhuurder. Indien er geen vragen vanuit beide 

partijen zijn maken wij deze overeenkomst definitief.

HUUROVEREENKOMST
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Vervolgens zullen wij een digitale tekenlink met je delen. Deze link komt 
via Signhost en moet digitaal ondertekend worden. Zodra dit door beide 
partijen gedaan is ontvang je het ondertekende contract en mogen wij 

je feliciteren met je nieuwe woning. 

ONDERTEKENEN
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Zorg dat de borg en de huur ruim voor de ingangsdatum van het contract 
overgemaakt is. Daarna plannen wij een check-in waarbij we samen door 

de woning lopen, de sleutels overhandigen en een inspectierapport 
opstellen om de staat van de woning vast te leggen.

CHECK-IN & INSPECTIE
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Als wij jouw woning beheren staan wij tijdens de huurperiode voor je klaar. 
Via ons online portaal kunt u vragen stellen en eventuele schade melden. 
Huuropzegging moet per aangetekende brief én via de mail tenminste 
één kalendermaand voor de gewenste einddatum van de huurperiode.  

TIJDENS DE HUURPERIODE
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