Laat je adviseren door Beheer Mijn Huis!

Niels Marcelis
EIGENAAR

Rol binnen Beheer Mijn Huis
- Ik adviseer 100+ eigenaren over het
optimaliseren van verhuuropbrengsten
van vakantie- en expatverhuur
-V
 erantwoordelijk voor het begintraject
van iedere nieuwe klant
- Ik maak de prijsstrategieën voor alle huizen
Klik hier voor het Linkedinprofiel van Niels

Visie

Ieder huis is uniek en elke eigenaar heeft zo zijn
eigen wensen en doelen. De eerste stap in onze
samenwerking is een telefoongesprek (of skype)
met mij. Ik wil dan graag van je weten wat je graag
zou willen bereiken met de verhuur van je woning.
Wat is je ideale situatie?
Bijvoorbeeld: zo vol mogelijk, alleen aan gezinnen
verhuren, expatverhuur voor 1 jaar aan een stel,
minstens de hypotheek terugverdienen.
Op basis van mijn ervaring met andere huizen
adviseer ik je dan over de haalbaarheid van je
wensen en kom met een plan van aanpak.

Een plan van aanpak omvat de volgende zaken:
- Prijsstrategie
- Verwachte bezettingsgraad
- Informatie over hoe we werken bij Beheer Mijn Huis
- Advies over te nemen pakket + commissievoorstel
- Stappenplan voor het (mogelijke) vervolg van de
samenwerking
Het plan van aanpak is geheel vrijblijvend.
Zie je de samenwerking zitten dan is de volgende
stap een bezoek aan huis van Manouk, Patricia
of Nicoline. Zij willen graag alles van de woning
weten en kunnen je vragen beantwoorden over
de praktische gang van zaken romdom verhuur.

Nu al meer weten?

Vakantieverhuur
Klik hier voor informatie via onze website
Klik hier voor alle informatie gebundeld in een pdf
Expatverhuur
Klik hier voor alle informatie gebundeld in een pdf
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