MAKELAAR VAN DE MAAND
Tweelwonen

markt voor huur/
verhuur kan beter
“De gemiddelde verhuurbemiddelaar doet maar wat, als het op huur en verhuur aankomt.”

Stevige woorden van Peter van der Tweel. Wie is hij dat hij dit zeggen kan? Maak kennis met de
Verhuurmakelaar van 2016, en de man die voortvarend bouwt aan een uniek imperium in huur en
verhuur met Tweelwonen.

I

In de wereld van de technologie zien we met regelmaat

dezelfde paspoortscanners staan die ook op Schiphol ge-

groeien tot een enorme onderneming. Deze nieuwe-

gouden regel bij huur en verhuur is: als je in de beginfase

de razendsnelle opkomst van start-ups die ineens uit-

lingen hebben twee dingen met elkaar gemeen: ze doen
iets geheel nieuws in een bestaande markt en ze leunen

bruikt worden. Met minder nemen we geen genoegen. Een
steken laat vallen, eindigt het met gedoe.”

sterk op (internet)technologie. Zo onstuimig als met Uber

ZEKERHEID VOOR ALLES

zeker raakvlakken met dergelijke disruptieve nieuwkomers.

betreft ook het verwachtingsmanagement bij de verhuur-

of Spotify zal het met Tweelwonen niet gaan, maar er zijn

Neem alleen al de snelheid waarmee Tweelwonen groeit en

succes heeft. Eigenaar en grondlegger Peter van der Tweel
oriënteerde zich op zijn kansen in de verhuurmarkt van

woonruimte. Om precies te zijn: de totale markt voor huur

en verhuur van woonruimte. “Dat was in 2013”, vertelt hij.
“In de aan- en verkoopmarkt zag ik geen heil, in die vijver
zitten er al te veel te vissen. Ik keek eens beter naar de ver-

huurmarkt en constateerde dat er een snel groeiende vraag

is naar woningen met een ‘afwijkende’ huurperiode. Hele
volksstammen hebben tijdelijk een dak boven het hoofd
nodig, variërend in tijd van een dag tot levenslang. Zeker

die kortere huurvormen, tot enkele maanden, zijn in een
omgeving als Leiden zeer gevraagd. We zitten hier in een

regio waar expats met grote regelmaat in- en uitvliegen.
Ze werken op projectbasis bij onder andere de vele inter-

nationale bedrijven in de regio. Zij hebben behoefte aan
een dak boven het hoofd met een huurovereenkomst die

Zo’n actiepunt in de beginfase is wat Peter van der Tweel
der. “Er is een enorm verschil tussen de verhuurder die een
eigen woning verhuurt of de institutionele belegger. De
eerste heeft veel meer emotie met het pand. En je moet

peilen wat een verhuurder aan service kan bieden. In mijn

optiek kijken verhuurmakelaars veel te veel naar het pand.
Dat is maar de helft van het verhaal. Bij aan- en verkoop
sluit je als makelaar een transactie en klaar is Kees. Bij ver-

huur blijf je erbij betrokken, van begin tot eind. Dan moet je,
alleen al om je eigen leven niet te ingewikkeld te maken, op

elk detail letten. Verhuren stelt heel specifieke eisen aan je

dossiervorming, je contracten, de mensen die je aandraagt.
De huidige markt voor huur en verhuur is te veel een markt

voor cowboys omdat niet-opgeleide makelaars te eenvou-

dig een abonnement op een huurportaal kunnen krijgen.
Dan is het eigenlijk niet eens zo heel moeilijk om het beter
te doen”, grijnst Peter van der Tweel.

gelijkgesteld is aan de arbeidsovereenkomst. Dat is één van

Peter van der Tweel: “Wij willen de verhuurmakelaar zijn die

doen nog veel meer.”

beide partijen behoedt voor ongelukken. Dat lukt alleen als

de gaten in de markt waar we ingesprongen zijn. Want we

ZELFS HOTELS BOEKEN

Wie de website van Tweelwonen bezoekt, die ziet daar een

je het voortraject compleet waterdicht gemaakt hebt. Om
die reden hebben onlangs 15 medewerkers een maatwerk

button die waarschijnlijk geen enkele andere Nederlandse

opleiding gevolgd en het diploma Huur/Verhuur Woningen

legt uit: “Via onze website kun je hotelkamers waar ook

behaald”

makelaar heeft: de button Hotel Rooms. Peter van der Tweel
ter wereld tegen de beste voorwaarden boeken. Ik boek
zelf ook mijn eigen vakanties langs die weg. Zo kunnen
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verhuur van een short stay verblijf en het boekbaar maken

want Tweelwonen groeit als kool. Er zijn naast de vestiging

we dus twee cruciale elementen aan elkaar koppelen: de

van die ruimte via internet. We hebben de achterliggende
systemen helemaal op orde. Maar daarmee ben je er nog
niet. Want nu komt het heikele punt van de status van
een woning die te huur wordt aangeboden. Dat is het

punt waar het bij Airbnb voor de verhuurder regelmatig
flink fout loopt. Wij willen de verhuurmakelaar zijn die
beide partijen behoedt voor ongelukken. Dat lukt alleen

als je het voortraject compleet waterdicht gemaakt hebt.
Om die reden hebben onlangs 15 medewerkers een maat-

werk opleiding gevolgd en het diploma Huur/Verhuur
Woningen behaald. We eisen van ze dat ze op de hoogte
zijn van de meest actuele ins and outs van de Huurwet. Die
zegt bijvoorbeeld dat op woningen voor regelmatige short

stay-verhuur een logiesbestemming moet rusten. En dan
is er die andere valkuil waar menig verhuurmakelaar met

open ogen inloopt: checken of je huurder wel degene is die

zegt dat hij is. Om die identiteit te checken hebben we hier

Die aanpak sluit duidelijk aan bij met name beleggers,
in Leiden al filialen in Noordwijk, Den Haag, Utrecht en Rotterdam. Amsterdam en Delft staan op de rol, daarna de rest

van Nederland. “We moeten nu eerst consolideren, je moet

naast groei realiseren ook kwaliteit bewaken. Want dat is
nu juist ons handelsmerk. Ik meen dat we het predicaat Ver-

huurmakelaar van het Jaar 2016 te danken hebben aan de
breedte en de diepte van ons aanbod. We verhuren van één

dag tot levenslang. Op elk van die speelvelden weten we
de juiste verhuurders te vinden en die te koppelen aan de

juiste huurders. Het is echt zoveel meer dan iemand tijdelijk
de sleutel van een woning geven. Door die optiek mogen

we nu bijvoorbeeld voor verschillende beleggers in diverse
steden de short stay-exploitatie van hun appartementen

verzorgen. Daarbij gaat het soms om zeer fraaie designappartementen voor een heel specifiek segment. Het gaat

daarbij ook om de bijbehorende hospitality. Ik zie dat de
gemiddelde verhuurmakelaar niet zomaar kopiëren.” ■
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