
Expat Verhuur | Professioneel kantoor met jarenlange 
ervaring in het selecteren van een geschikte expat



Overweeg je je woning te verhuren aan  
een Expat? Dan ben je bij Beheer Mijn Huis 
aan het juiste adres. Jij profiteert van een 
maximale huuropbrengst terwijl wij het hele 
proces uit handen nemen. 

Wij hebben in de laatste 3 jaar meer dan  
100 eigenaren geholpen met het vinden  
van een geschikte Expat-huurder met een 
verhuurpercentage van 95%! In deze  
presentatie laten we je in een aantal korte 
stappen zien hoe wij werken. 

beheermijnhuis.eu/expats



KENNISMAKEN

  Wij komen graag kennismaken bij de  
woning zodat we precies weten waar we  
het over hebben. 

  Je bent ook van harte welkom op kantoor 
om te zien wie we zijn en wie er met je huis 
aan de slag gaat.

  Je werkt tijdens het hele proces met 1 aan-
spreekpunt binnen Beheer Mijn Huis zodat 
er geen miscommunicatie kan ontstaan.

Kennismaken 



DOELEN EN PRIJS BEPALEN

  We willen graag van je weten wat je precies 
verwacht van de verhuur. Wat voor soort 
huurder zoek je? Bijvoorbeeld alleen gezin-
nen of een werkend stel in de leeftijd 30+? 
Voor hoe lang zoek je een huurder? 

  We zullen een advies uitbrengen over de 
huurprijs per maand. We doen dit door meer-
dere huizen in de buurt te analyseren die de 
laatste weken met succes verhuurd zijn in 
dezelfde categorie. Op deze manier weten 
we dat we een realistische prijs vragen die 
gebaseerd is op actueel vraag en aanbod. 

  Jij bepaalt uiteindelijk de prijs. 

Doelen bespreken 



PRESENTATIE WONING

  Als je een maximale prijs wilt vragen op  
de markt dan moet de woning perfect  
gepresenteerd worden op een zo groot  
mogelijke markt. 

  Wij maken foto’s en eventueel een virtual 
reality tour van de woning. Wij werken met 
professionele fotografen die ervaren zijn  
in het fotograferen van woningen. 

  De woning wordt gepresenteerd op ons  
eigen platform Welcome Back, Pararius,  
Funda en nog een aantal andere expatsites. 

 

Presentatie woning



BEZICHTIGINGEN

Geïnteresseerden melden zich per email. 
Als ze voldoen aan het gewenste profiel dan 
plannen we een bezichtiging in. We zorgen 
dan dat de mogelijke huurder zeker al de 
virtuele tour heeft bekeken zodat de slagings-
kans groter is en we een zittende huurder 
minder vaak hoeven te storen. 

Bezichtiging



HUURDERSCHECK / KREDIETWAARDIGHEID

Het is de nachtmerrie van iedere eigenaar, 
een huurder die niet betaalt. De kans is klein 
maar we moeten er samen wel op voorbereid 
zijn. Wij doen dit door samen te werken met 
Huurcheck.nl. Wij kunnen hierdoor een uit-
gebreide kredietcheck uitvoeren en ook snel 
een incassotraject starten.

Huurderscheck



CONTRACT
Los van wat je afspreekt met de huurder in 
een contract, wordt de huurder beschermd 
door de Nederlandse wet. Wij werken met 
contracten van Pararius die gecorrigeerd zijn 
naar de laatste wijziging in de wetgeving.

INTAKE 
Na het tekenen van het contract zorgen we 
voor een goede overdracht en uitvoerige 
intake van de nieuwe huurder. We hebben een 
fototool ontwikkeld waarmee we de foto’s, die 
we tijdens de intake maken, met de huurder 
en de eigenaar kunnen delen. Op deze manier 
weet iedereen precies hoe de woning er tot in 
detail uitzag tijdens de incheck.

FINANCIEEL EN TECHNISCH BEHEER
Voor 4% per maand (ex. btw) innen wij de huur 
en zijn we het aanspreekpunt voor de huurder 
bij technische mankementen. Ook stellen we 
gratis een nieuw contract op bij verlenging.

Contract, intake, financieel en technisch beheer



Contact
Beheer Mijn Huis
Eerste Keucheniusstraat 3
1051 HN Amsterdam
Nederland

020 8208953 
info@beheermijnhuis.eu


