
Property management & (vakantie)verhuur



Beheer Mijn Huis is gevestigd  
in Portugal en Nederland met  
een focus op korte termijn  
verhuur (vakantieverhuur) en  
lange termijn verhuur (expats).

Wij verhuren je woning  
met de zekerheid van maximale 
inkomsten zonder zorgen. Beheer 
Mijn Huis promoot je woning op 
alle belangrijke boekingssites, 
geeft advies over plaatselijke  
wet- en regelgeving en regelt 
alles van boekingen tot aan de 
eindschoonmaak. 

Ons bedrijf biedt vastgoed - 
advies aan vastgoedeigenaren  
en investeerders, zet de panden 
op de markt en beheert ze,  
waardoor hoge rendementen  
worden gegarandeerd. 

Property management & (vakantie)verhuur
www.beheermijnhuis.eu



VOORDELEN | Vakantieverhuur

  Geen zorgen.  
Relax of ga zelf op vakantie terwijl wij het 
volledige beheer van je woning voor je uit 
handen nemen. Wij beheren de boekingen, 
onderhouden het contact met de gasten,  
zorgen voor de sleuteloverdracht en de  
eindschoonmaak.

  Vergroot je omzet.  
Wij optimaliseren je resultaat met een unieke 
prijstool. Onze reactiesnelheid op aanvragen 
zorgt voor een hogere verhuuropbrengst.

  Channel Manager.  
Wij verbinden je met de belangrijkste  
boekingskanalen en zorgen dat alle kalen-
ders optimaal gesynchroniseerd worden. 
Maximaal resultaat zonder het gevaar op 
overboekingen. 

  Controle op financiën.  
Je kunt alle financiële informatie over  
boekingen en inkomsten 24/7 in je eigen 
account bekijken.

  Meer zekerheid.  
Gasten kunnen alleen inchecken na volledige 
betaling. Je krijgt dus gegarandeerd je geld 
elke maand. 

‘Verhuur je huis aan  
toeristen, bespaar geld  
en wij doen de rest!’



AANGEBODEN DIENSTEN 
Eigenaars en investeerders

  Verhoging van de huuropbrengst op korte 
termijn. We vermelden en promoten je wo-
ning op alle grote boekingsplatforms. Dit  
kan eenvoudig de winst vermenigvuldigen. 

  Een persoonlijke pagina op ons eigen  
boekingsplatform: welcomeback.nl 

   Boekingsbeheer.  
We screenen de gasten die op je advertentie 
reageren en handelen de betaling af. Nadat 
de reservering is bevestigd zullen we de in- 
en uitcheckprocessen begeleiden en bieden 
we een 24/7 klantenservice.

   Prijsupdate.  
We passen de prijzen regelmatig aan en ga-
randeren een optimale bezetting van je huis. 

   Schoonmaak en linnengoed.  
Wij bieden professionele schoonmaak  
en fris gewassen en gestreken handdoeken  
en beddengoed. 

   Onderhoud.  
We hebben een betrouwbaar onderhouds-
team klaarstaan mocht het nodig zijn.

‘Wij zijn je partner in de zoektocht naar de beste 
investeringen in vastgoed. ‘



Onze partners
WE CONNECT YOU TO 



We hebben een eigen boekingssite.

Book now 





Contact
Beheer Mijn Huis
Eerste Keucheniusstraat 3
1051 HN Amsterdam
Nederland

020 8208953 
info@beheermijnhuis.eu


