Wie zijn wij?
Woningbemiddeling B.V. stelt zich graag aan u voor.
Wij zijn als verhuurmakelaar gespecialiseerd in het verhuren, huisvesten
van personeel en het overnemen van zowel het financiële als technische
beheer.
Huisvesting
Grote bedrijven als Google, Microsoft en Corus zijn in Nederland veelvuldig
op zoek naar woonruimten voor expats (werknemers uit het buitenland).
Woningbemiddeling B.V. werkt nauw samen met gecertificeerde bedrijven
die op zoek zijn naar woonruimten voor personeelshuisvesting. Heeft u
een woning te huur en staat u hier voor open? Wij lichten graag de vele
voordelen toe.
Welke voordelen biedt Woningbemiddeling B.V.?
 Tijdige betaling. Wij zorgen ervoor dat u de maandelijkse huur elke
maand op tijd ontvangt: voor het aflopen van de huurtermijn.
 Ontzorgen van de verhuurder. Wij nemen het complete beheer gratis
voor u uit handen. Elke 14 dagen zal er een inspectie plaatsvinden bij de
woning, waardoor eventuele gebreken snel worden achterhaald en
kunnen worden overlegd.
 Gecertificeerde bedrijven. Woningbemiddeling werkt enkel samen met
bedrijven die gecertificeerd zijn. Denk hierbij aan een SNF-keurmerk.
 Gewijzigd, duidelijk huurcontract. In tegenstelling tot vele andere
huurovereenkomsten loopt onze overeenkomst bij het einde van de
huurtermijn af en is dan op ieder gewenst moment opzegbaar.

 Vast aanspreekpunt. Omwonenden, maar ook u als verhuurder kunnen
24/7 contact opnemen bij klachten of problemen.
 Tussentijds opzegbaar. Wij zorgen ervoor dat huisregels strikt worden
nageleefd. Indien de huurders ondanks meerdere waarschuwingen
stelselmatig overlast blijven veroorzaken, kan het contract tussentijds
worden ontbonden.
 Huurbescherming. De huurders genieten geen huurbescherming.
Door onze dienst heeft u haast geen omkijken meer naar uw woning!
Heeft u interesse in ons concept, of heeft u nog aanvullende vragen?
Wij zijn u graag verder van dienst.
Verhuurmakelaar (Peter Visser): 06-24633054
Binnendienst: 06-24193432
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Uw makelaar voor personeelshuisvesting!

