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ZELF UW WONING VERHUREN: HOE WERKT DAT?
Het hele proces van verhuren van A tot Z op een rij gezet.

Gefeliciteerd, u bent van plan uw huis zelf te verhuren, zonder een makelaar in te schakelen. Ik wil u graag 
stap voor stap begeleiden in het proces van de verhuur van uw woning. Ik doe dit in dit document in 12 
stappen, maar als u graag (mondelinge) ondersteuning wilt, kunt altijd gebruik maken van onze Helpdesk. 
Stuur  voor vragen een email naar marianrudolphus.nl (dit heeft de voorkeur, want dan krijgt u de uitleg op 
schrift). Maar is er haast geboden, dan kunt u altijd bellen met 0644249636.

Voordat u met het verhuurproces begint, moet u het volgende voor u zelf op een rij zetten:

* hoelang wilt u verhuren en keert u weer terug in uw woning?
* hoeveel maanden borg. Gebruikelijk is 1 maand, 2 maanden is mogelijk, maar dan moet hier een duidelijke 

reden voor zijn, zoals bij een lage huur of 
* wilt u gemeubileerd, gestoffeerd of kaal verhuren?
* blijft u zelf ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie en kunnen huurders zich (ook) inschrijven?
* aan welke criteria moet(en) de huurder(s) voldoen: één persoon of meerdere huurders; gaat u akkoord 

met woningdelers(*); zijn studenten toegestaan, mag in uw huis gerookt worden; accepteert u huisdieren? 
(*) woningdelers zijn huurders die geen relatie met elkaar hebben, maar samen de huur betalen

Informatieformulier en Herroepingsrecht
Om uw woning op Pararius te kunnen presenteren, vragen wij u het volgende formulier (link info formulier) in 
te vullen. Echter, omdat doe het zelf verhuren lid is van thuiswinkel.org, heeft u recht op een 
herroepingsrecht van uw aankoop. In art. 6 van de Algemene Voorwaarden is het herroepingsrecht voor 
diensten geregeld. U heeft 14 dagen de tijd om deze aankoop, middels het herroeping formulier, ongedaan 
te maken. 
Dit herroepingsrecht vervalt op het moment dat u het informatieformulier met gegevens eerder dan die 14 
dagen toe stuurt aan Doe het zelf verhuren, want hiermee wordt uw opdracht, namelijk het presenteren van 
uw woning op Pararius en diverse andere sites, uitgevoerd door Doe het zelf Verhuren.

Stap 1: Uw huis als fotomodel

Goede foto’s van uw huis zijn heel belangrijk, want  a picture is worth a thousand words. 
Ruim goed op en haal alle persoonlijke objecten weg, want dat geeft een rommelig beeld. (zie voorbeelden). 
Maak goede overzichtfoto’s, vooral vanuit de hoeken van alle ruimtes, bij voorkeur op een mooie zonnige 
dag en vergeet vooral niet de (eventuele) tuin, balkon of dakterras vast te leggen.
Mocht u liever via ons een professionele fotograaf inhuren die bekend is met het gunstig fotograferen van 
huizen, zoek dan in de lijst met fotografen of zoek in Google op interieur fotografie bij u in de buurt.

Stap 2: De omschrijving 

Schrijf een korte, maar wervende tekst, niet alleen van het huis en de tuin, maar ook in het kort van de 
omgeving en voorzieningen voor parkeren en openbaar vervoer. Benoem alle ruimtes en de extra’s (zie 
voorbeelden). 
Een vertaling in het Engels is een vereiste als u ook aan expats wilt verhuren.
U kunt de tekst en vertaling  ook door ons laten schrijven voor €75.00

Stap 3: Huurprijs bepalen.

De huurprijs is een heikel punt, want iedere verhuurder wilt de hoofdprijs, terwijl een huurder over het 
algemeen een ruime keus heeft en zal kiezen voor een woning waarvan de prijs en kwaliteit goed met elkaar 
in verhouding zijn.

http://marianrudolphus.nl
http://thuiswinkel.org
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Sociale huur of geliberaliseerde huur?
Het is vooral zaak om te bepalen of uw woning een sociale huurwoning is of dat het een geliberaliseerde 
huurwoning betreft. Dit wordt bepaald door het Woning Waardering Stelsel (WWS), het alom bekende 
puntensysteem. Voor een woning van 141 punten of meer mag u zelf de hoogte van de huur bepalen. Heeft 
u minder punten, dan dient u zich te houden aan de hoogte van de huur die bij het door u gescoorde aantal 
punten hoort. Dit geldt ook als een eigen huis is!!! 
Bent u er niet zeker van of uw woning wel het juiste aantal punten heeft, dan kunnen wij voor u een (globale) 
beoordeling maken. Hiervoor dient u de vragenlijst (zie website hoofdstuk WWS) in te vullen en foto’s en 
plattegronden mee te sturen. 
De kosten voor het maken van zo’n beoordeling zijn €75.00 (link vragenlijst WWS)

Huurprijs op basis van de WOZ waarde
Om de hoogte van de geliberaliseerde huur te bepalen is een goed uitgangspunt de WOZ waarde van de 
woning (heeft u een huurhuis, dan is de huidige huurprijs een juiste indicatie). Neem de meest actuele WOZ 
x 0,5% = basis huurbedrag per maand. U kunt dit bedrag iets verhogen indien uw woning een goede ligging/
locatie heeft en goed onderhouden is en iets verlagen als ligging en locatie of onderhoud te wensen over 
laat.

Huurprijs op basis van vergelijking (referentie)
Om te bepalen hoe uw huurprijs zich verhoudt ten opzichte van huurhuizen in de buurt, kunt u dit 
onderzoeken op basis van referentie. U zoekt naar huizen in de buurt (bijvoorbeeld op Pararius of Funda) 
met ongeveer dezelfde afmetingen en het zelfde aantal kamers als uw huis. Neem het woonoppervlakte van 
die woning en deel dat door de huurprijs. U heeft nu een m2 prijs en kunt die vergelijken met uw m2 prijs. 
Doe dit met een aantal woningen. De foto’s die bij die woningen horen, kunnen u een indicatie geven over 
onderhoud, de kaart een indicatie over de ligging.

Overige kosten
De overige kosten, zoals (reëel gemaakte kosten voor) onderhoud van de tuin, service abonnement voor de 
CV, internet aansluiting, afschrijving meubilair, verlichting en verwarming van openbare ruimten in een 
appartementengebouw mag u niet meenemen in de huurprijs, maar u kunt die wel in rekening brengen bij de 
huurder als bijkomende kosten. Deze kosten moeten wel beschreven worden in de huurovereenkomst.

Gas/licht/water
Als u voor langere tijd gaat verhuren, kunt u het beste uw huurder zelf contracten laten afsluiten voor gas / 
licht / water. Kiest u hier niet voor en blijft u verantwoordelijk voor deze kosten bij uw provider, dan kunt u 
deze kosten door de huurder laten betalen als voorschot kosten. U dient dan de meterstanden aan het begin 
van de huur, na een jaar en aan het eind van de huur op te nemen en te verrekenen met de voorschot 
kosten die de huurder aan u heeft betaald. Deze voorschot kosten moeten ook in de huurovereenkomst 
worden opgenomen bij het artikel over de betalingsverplichting. U omschrijft dit  per soort van leverancier, 
dus voorschot kosten gas en licht en voorschot kosten water (zie voorbeeld), zodat er bij de afrekening 
precies kan worden aangegeven waar u mee verrekent.
Heeft u geen aparte meter voor het verhuurde deel, dan moet u met de huurder tot overeenstemming komen 
hoe de verdeling van deze kosten bepaald gaat worden. Ook nu dient u meterstanden op te nemen.

Heffingen
De afvalstoffenheffing en de watersysteemheffing en de waterzuiveringsheffing zijn voor de verbruiker (lees 
huurder). Is uw huurder ingeschreven bij de basisadministratie van uw gemeente, dan krijgt hij deze 
heffingen op zijn naam van de betreffende instantie toegestuurd. Indien dit niet het geval is, kunt u deze 
kosten ook door hem/haar laten betalen. Dit kan in één keer, het is echter sympathieker indien u deze kosten 
per maand laat betalen (ook in huurovereenkomst opnemen).

Wij kunnen u ook van dienst zijn bij de vaststelling van de huurprijs, dit kost u €40.00. Wilt u dit samen doen 
met de WWS, dan kost u dit in totaal €100.00
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Stap 5: De online presentatie

U stuurt alle gegevens en plattegronden naar ons toe. Wij plaatsen de woning op:
Pararius (maandelijks meer dan 1.140.000 bezoekers) 
Houselink
Huizenzoeker.nl
Huurstunt
companyhome.nl
huisadvertenties.nl
huizenvinder.nl
woningzoek.nl
zoekallehuizen.nl
huren.nl
huurda.nl
huurwoningbemiddeling.nl
huurwoning.org
vrijeverhuur.nl
Jaap.nl
Huislijn
iamexpat
Amsterdam Expat Info
Xpat.nl
Dutch news
Expatica
Craigslist
Facebook
Website van marianrudolphus.nl
Pinterest 
Instagram
Twitter
Uw woning wordt aangemeld bij andere makelaars in uw omgeving.

Funda 
Het is mogelijk om uw woning ook te presenteren op de website van Funda/huurwoningen. Funda is een 
platform van de NVM en richt zich vooral op de  verkoop van woningen, maar heeft ook een verhuur deel. 
Funda claimt ruim 535.000 relevante bezoeken per maand, dat is dus verkoop en verhuur samen. 

Funda basis: vermelding op Funda zolang de woning te huur staat, met de beschrijving, 6 kenmerken en 1 
foto. - € 295.00 (incl BTW)

Funda extended: 3 maanden uitgebreid op Funda, met 24 foto’s, kenmerken en beschrijving. Na 3 
maanden wordt het pakket voortgezet als Funda basis, tot de woning is verhuurd. - €375.00 (incl BTW)

Stap 6: Respons

Voor zover mogelijk worden matches van potentiële huurders direct naar u gestuurd, anders verstuurt Doe-
het-zelf-Verhuur alle reacties dagelijks naar u. 
U selecteert uw kandidaten op basis van uw eigen criteria en schrijft deze mensen aan (zie voorbeeld brief). 
In uw brief geeft u ook uw beperkingen aan, zodat de kandidaat weet waar hij/zij aan toe is.
Het is ook heel belangrijk dat uw potentiële huurder voldoende inkomen heeft om de huur te kunnen betalen. 
Om die reden is in de brief de vraag opgenomen over de hoogte van de huur. De inkomenseis die de meeste 
makelaars hanteren is een bruto inkomen van 4x de hoogte van de huur, dus bij een huur van €1000, moet 
iemand bruto €4000.00 verdienen (inclusief dertiende maand en vakantiegeld).
Is de potentiële huurder geïnteresseerd in uw woning en voldoet hij aan de criteria, dan kunt u een afspraak 
maken voor een bezichtiging.
Heeft u meerdere kandidaten, dan kan het raadzaam zijn om die bezichtigingen zoveel mogelijk na elkaar te 
plannen, want u moet elke keer weer uw huis tot in de puntjes op ruimen.

http://companyhome.nl
http://huisadvertenties.nl
http://woningzoek.nl
http://zoekallehuizen.nl
http://huren.nl
http://huurda.nl
http://huurwoningbemiddeling.nl
http://huurwoning.org
http://marianrudolphus.nl
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Stap 7: Bezichtigingen en onderhandelingen

U kent uw eigen huis het beste en dat is de kracht van zelf verhuren. 
Maar een huis staat ook in een omgeving, dus beschrijf ook de voorzieningen die in de buurt zijn, zoals een 
park, scholen, openbaar vervoer, musea etc. Dit hangt nauw samen met de gezinssituatie van uw kandidaat.

Mocht de kandidaat geïnteresseerd zijn in het aanhuren van uw woning, dan beginnen de 
onderhandelingen. Houd hierbij uw basisvoorwaarden goed in de gaten, maar geef de tegenpartij ook 
ruimte om zijn wensen kenbaar en gehonoreerd te krijgen. Want hoe langer uw woning niet verhuurd wordt, 
hoe langer het duurt voordat er huurpenningen binnenkomen!

Stap 8: Overeenstemming

Mocht u tot overeenstemming komen, dan is het aan te raden de kandidaat te screenen. Vraag uw huurder 
om:
* een kopie van zijn identiteitskaart (de echte moet hij meenemen bij de ondertekening);
  een werkgeversverklaring;
* 3 kopieën van zijn loonstrookjes;
* bewijs van storting op zijn bankrekening van salaris;
* een jaaropgave;
* inschrijving bij de basisadministratie van zijn huidige gemeente:
* geen Verklaring van geen Schuld van zijn huidige verhuurder;
* laatste jaarrekening (ondernemer).
En vooral: check de informatie die u hiermee verkrijgt. Het heeft ook zin om de naam van de persoon te 
checken op internet.

Er zijn diverse bureau’s die deze service verlenen. Wij bieden een credit check aan voor €45  en een hele 
screening (inclusief credit check) voor €99.00.
Dit wordt door een extern bureau gedaan en zij doen een:

Credit check

Bij een credit check wordt de betaalmoraliteit van een potentiële huurder onderzocht.
Het kan lonen om het betaalgedrag van uw potentiële huurder te controleren. Deze informatie betreft echter 
vooral het betaalverleden van de huurder en geeft slechts een indicatie voor de toekomst. Maar mocht een 
huurder al een slechte reputatie hebben, dan komt dit naar voren bij deze check. 
Wij bieden de Credit check aan voor €45.00.

Het aanvragen ervan gaat als volgt: 

U vult het formulier in (link aanvraagformulier Credit Check) met de de volgende gegevens van uw potentiële 
huurder:
Naam + voorletters
Huidige adres 
Postcode en woonplaats 
Telefoonnummer(s)
Geboortedatum, plaats en land
Rekeningnummer (Iban)
Identificatienummer van paspoort of rijbewijs
Burgerservicenummer

En u heeft toestemming van de huurder om deze check te mogen doen.

U ontvangt binnen 3 werkdagen het rapport met de bevindingen.
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Voorwaarden Credit check
De volgende voorwaarden zijn van toepassing bij de aanvraag: 

De aanvrager heeft toestemming gevraagd aan de potentiële huurder om de persoonlijke gegevens te 
gebruiken teneinde een Credit check te doen.
De Credit Check wordt door een extern bureau (Vastgoedbelang) uitgevoerd en de voorwaarden van 
Vastgoedbelang zijn van toepassing (verkrijgbaar op aanvraag). 
Doe het zelf verhuren vrijwaart zich van aansprakelijkheid voor de uitkomst van het waarderingscijfer van de 
Credit check ten opzichte van de aanvrager.
Doe het zelf verhuren vrijwaart zich van aansprakelijkheid voor de uitkomst van het waarderingscijfer van de 
Credit check ten opzichte van de potentiële huurder.
De informatie dient vertrouwelijk te worden behandeld en niet verstrekt te worden aan derden.
De informatie betreft een momentopname van de financiële positie van de potentiële huurder.

Screening

Wat is een screening van een huurder?
Woonfraude is een toenemend probleem in de Nederlandse verhuurmarkt en veroorzaakt jaarlijks een 
enorme schadelast door bijvoorbeeld hennepteelt, criminaliteit en huur-shoppen. De schade is nauwelijks te 
verhalen op de huurders en woningeigenaren draaien op voor torenhoge kosten. Een groot deel van deze 
woonfraude had voorkomen kunnen worden, wanneer de huurders aan een grondig onderzoek waren 
onderworpen. Doe het zelf verhuren maakt gebruik van de Stichting VerHuurVeilig  als extern 
onderzoeksbureau Stichting VerhuurVeilig wil woonfraude indammen en heeft het Keurmerk VerHuurVeilig in 
het leven geroepen.Bij het screenen van een kandidaat-huurder controleert Verhuur Veilig voor doe het zelf 
verhuren volgens het kwaliteitsprincipe en onder de voorwaarden van Verhuur Veilig. 

Bij valse bescheiden doet Verhuur Veilig altijd aangifte.

Voor het onderzoek dient de kandidaat-huurder de volgende gegevens aan te leveren:

Voor werknemers (loondienst)
- Geldig paspoort of identiteitskaart - origineel (4)
- Laatste drie salarisstroken
- Bankafschrift met laatste drie loonstortingen
- Fotokopie van bankpas
- Originele werkgeversverklaring
- Originele verhuurdersverklaring
- Uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie

Voor ondernemers:
- Geldig paspoort of identiteitskaart - origineel (4)
- Jaarcijfers (de omzet en verliesrekening laatste boekjaar)
- Accountantsverklaring
- Origineel KvK uittreksel (niet ouder dan 1 maand)
- Bankgegevens
- Fotokopie van de bedrijfsbankpas
- Uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie

(4) U vraagt aan de huurder of u het originele paspoort of identiteitskaart mag zien. U verifieert of de kaart aan de 
echtheidskenmerken voldoet (link 2011 en link 2014 + foto paspoort 2006/2011/2014) en maakt er een foto van. Deze foto stuurt 
u in met de gevraagde gegevens.

Kosten €99,00, per screening:
Rapportage is binnen 3 werkdagen afgehandeld.
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Stap 9: Opstellen en ondertekenen huurovereenkomst
U kunt nu overgaan tot het opstellen en tekenen van de huurovereenkomst.
Alle afspraken, die u in uw onderhandelingen met de huurder heeft gemaakt, worden schriftelijk vast gelegd 
in de huurovereenkomst. Echter, bij een huurovereenkomst heeft de huurder huurbescherming. Dat betekent 
onder meer dat het huurcontract voor onbepaalde tijd is. Een huurcontract met een einddatum is in principe 
niet toegestaan. De huurder en verhuurder kunnen daar niet van afwijken (zie uitzonderingen), ook niet als 
zij in het contract andere afspraken maken. Natuurlijk kunnen verhuurder en huurder na het afsluiten van het 
huurcontract het huurcontract beëindigen, maar alleen met instemming van de huurder of via de rechter met 
een reden die in de wet genoemd staat.
Let wel: voor bewoners van woonboten, winkelwoningen, dienstwoningen en recreatiewoningen geldt geen 
wettelijke huurbescherming.

Geef uw huurder altijd een exemplaar van de Algemene Voorwaarden van Huurovereenkomst, hierin staan 
alle voorwaarden die betrekking hebben op verhuur (bijgevoegd)

Uitzonderingen
Er zijn echter huurovereenkomsten waarbij er geen - of beperkte huurbescherming geldt. Er wordt dan een 
huurcontract voor bepaalde tijd afgesloten:

Leegstandswet: Huurovereenkomst in verband met voorgenomen verkoop van het gehuurde en mede ter 
voorkoming van kraak. Deze vorm van verhuur maakt een uitzondering op de huurbescherming door 
woningeigenaren toe te staan om hun leegstaande woning die te koop staat tijdelijk te verhuren.

Tussenhuur: Bij tussenhuur verhuurt de verhuurder de woning met de bedoeling om er later weer zelf te 
gaan wonen, bijvoorbeeld als hij voor twee jaar naar het buitenland gaat voor werk. Deze vorm van verhuur 
is eenmalig, waarna de verhuurder weer in zijn eigen woning terugkeert. Dit is een absolute voorwaarde en 
deze huurovereenkomst staat bekend als “Diplomaten Clausule”. Dit geldt ook indien u een woning hebt 
gekocht, waar u pas later in wilt gaan wonen.

Huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur: Dit type huurovereenkomst heeft de wetgever bedoeld 
voor wisselwoningen, die huurders krijgen aangeboden als hun eigen woning gesloopt of gerenoveerd wordt. 
Deze overeenkomst wordt echter ook vaak gebruikt voor expats die tijdelijk huren.

Voor kamers / onzelfstandige woningen
(van onzelfstandige woonruimte is sprake indien men wezenlijke voorzieningen (keuken en/of toilet) gemeenschappelijk 
moet gebruiken)

Hospitacontract:
Een hospita contract  kan worden aangeboden indien u een kamer verhuurt, terwijl u zelf in dezelfde woning 
woont. Dat kan als eigenaar, maar ook als huurder. Hiervoor gelden een paar bijzondere regels:

De eerste 9 maanden van het huurcontract gelden als proeftijd, binnen die tijd kan de verhuurder zonder 
opgave van reden de huur opzeggen. De huurder heeft in die tijd dus geen huurbescherming. Wel moet de 
verhuurder een opzegtermijn van minimaal 3 maanden aanhouden.
Na de proeftijd geldt de normale huurbescherming. De verhuurder moet dan wel een wettelijke reden 
hebben om de huur op te zeggen.
Over de inkomsten uit kamerverhuur in de eigen woning betaalt een particuliere verhuurder geen 
inkomstenbelasting (tot aan een bepaalde grens).
De onderhuurder en zijn inkomen tellen niet mee voor uw huurtoeslag indien u de belastingdienst op de 
hoogte stelt van de verhuur van de kamer.

U kunt het opmaken van de huurovereenkomst uitbesteden aan Doe-het-zelf-Verhuren. De kosten voor het 
opmaken van zo’n overeenkomst zijn €95.00



Gids voor Doe-het-zelf-Verhuren Woning �  7

Stap 10. Inspectie en sleuteloverdracht.

Ik raad altijd aan de sleutels pas over te dragen indien de huurder aan zijn financiële verplichtingen heeft 
voldaan. Maak hier van te voren afspraken over, dus huur over (de gedeelte van) eerste maand en de borg.

Voor de inspectie is het raadzaam zelf uw hele huis door te lopen en alle zaken te (laten) repareren die niet 
in orde zijn en kapotte lampen te vervangen, zodat uw huurder een goede start maakt in ‘zijn’ nieuwe huis.
Het is aan te bevelen om een inventarislijst te maken, het liefst met een foto van het betreffende item. U kunt 
hiervoor Dropbox gebruiken en uw huurder hiervoor toegang geven

Op de dag dat de huur ingaat, loopt u met de nieuwe huurder door de woning en noteert u op bijgevoegd 
inspectie rapport alle beschadigingen en zaken die nog gerepareerd moeten worden. Zet de afspraak 
hierover ook in het rapport en maak van alles een foto. De foto’s van uw telefoon zijn goed genoeg, indien de 
schade goed zichtbaar is. Maak ook foto’s van de meterstanden, ook al heeft de huurder een eigen provider, 
u heeft nu in ieder geval uw eindstanden op de foto. 
Onderteken beiden het formulier en geef uw huurder een exemplaar. 
Indien de huurder aan alle verplichtingen heeft voldaan, zoals het verstrekken van de informatie die u nodig 
hebt om zijn identiteit te kunnen checken, zijn inkomensgegevens en aan zijn betalingsverlichting heeft 
voldaan, kunt u over gaat tot het overdragen van de sleutels. Vermeld op het inspectierapport het aantal 
sleutels dat u over draagt.

Stap 11: Huurverhogingen

U mag jaarlijks de huur verhogen. Gebruikelijk is per 1 juli, maar het kan ook later in het jaar. In het contract 
is een rubriek opgenomen die dit beschrijft. U kunt afspreken dat u de huur verhoogt met het wettelijke 
percentage of een vast bedrag. Een voorwaarde om deze huurverhoging in te laten gaan is dat u 2 maanden 
van te voren, schriftelijk, de huurder op de hoogte stelt van deze verhoging. Hij heeft dan tot de dag voordat 
de huurverhoging ingaat, de tijd om bezwaar te maken.

Stap 12: Einde huur

De huurovereenkomst dient altijd te worden opgezegd door de verzoekende partij. De huurder heeft een 
wettelijke opzegtermijn van 1 maand, de verhuurder heeft een opzegtermijn van 3 maanden bij een 
overeenkomst van 1 jaar, 4 maanden bij een overeenkomst van 2 jaar, met een maximum van 6 maanden bij 
een huur van 4 jaar en meer. In de Algemene Voorwaarden staan de voorwaarden omtrent opzeggen van 
verhuur.
Een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan alleen worden opgezegd met instemming van de huurder 
of via de rechter met een reden die in de wet genoemd staat.
Een huurovereenkomst van bepaalde tijd moet volgens de wettelijke voorschriften worden opgezegd door de 
verhuurder. Doet u dat niet, dan kan de huurder in de woning blijven en wordt de overeenkomst automatisch  
een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd en verkrijgt de huurder huurbescherming!!!
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Checklist huurproces:
O toestemming hypotheek verstrekker / verhuurder
O huurperiode vastgesteld
O huurprijs
O borg
O gemeubileerd of niet
O huurders inschrijven bij het GBA ja/nee
O criteria huurders O 1 persoon O stel O familie 

O woningdelers O huisdieren: kat / hond
O niet-rokers O………………………

O WOZ waarde woning €……………………..
O voorschot kosten O gas/licht €……….. O voor huurder

   O water €…………..
   O overige kosten €………… betreffende…………….

     €………… betreffende…………….
O presenteren op Funda ja/nee
O informatie van huurder: 

O een kopie van zijn identiteitskaart 
O een werkgeversverklaring;
O 3 kopieën van zijn loonstrookjes;
O bewijs van storting op zijn bankrekening van salaris;
O een jaaropgave;
O inschrijving bij de basisadministratie van zijn huidige gemeente:
O geen Verklaring van geen schuld van zijn huidige verhuurder;
O laatste jaarrekening (ondernemer).
O adresgegeven huurder …………………………………………

  …………………………………………
  …………………………………………

O telefoonnummer   …………………………………………
O geboortedatum, plaats en land…………………………………

  ………………………………………….
O ID nummer   …………………………………………. 
O Burgerservicenummer  …………………………………………
O Iban rekeningnummer huurder (Credit Check)…………………………..

O huurovereenkomst vorm ………………………………………..
O eerste huur ontvangen
O borg ontvangen
O inspectierapport O schade opgenomen

O foto’s gemaakt
O meterstanden
O inventarislijst (eventueel laten tekenen)
O Algemene voorwaarden voor huurder (evt. laten tekenen)

Niet vergeten:…………………………………………………………………………………………………

 O     …………………………………………………………………………………………………..

O     ……………………………………………………………………………………………………

O     …………………………………………………………………………………………………….

O     ……………………………………………………………………………………………………


