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Verhuurvoorstel



VERHUURVOORSTEL
ADRES  : 


AANHEF: 


DATUM : 

Naar aanleiding van ons onderhoud inzake de verhuur van bovengenoemd ................................

sturen wij u met veel plezier én conform afspraak een vrijblijvend verhuurvoorstel.

1. BETREFT



Betreft:  


Kadastraal bekend: 





2. HUURRPIJS & COURTAGE


Wij stellen een huurprijs voor van €1.865,- excl. servicekosten zijnde €214,50.


De courtage bij verhuur bedraagt 1x de maandhuur exclusief BTW.






3. PROMOTIEPAKKET



Voor wat betreft de promotieactiviteiten bij reguliere verhuur kunt u uit de volgende producten kiezen:


- Fotografie: €110,-                                     - 360 graden foto's: €50,-


- Video: €90,-                                              - Inmeten en plattegronden: €115,-


- Tekst: €100,-                                             - Meetrapport: €30,-


Bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW). De aanmeldkosten voor Funda en onze website bedragen €160,-


inclusief BTW. Deze kosten worden betaald bij opdracht.





De makelaar stelt samen met u vast van welke promotieactiviteiten u gebruik wilt maken.






4. BEËINDIGING


U heeft het recht om zonder opzegtermijn de opdracht te beëindigen. Indien u besluit om de verhuuropdracht te


beëindigen, is er géén vergoeding bij einde van de opdracht van toepassing.






5. NVM CONSUMENTENVOORWAARDEN


Van toepassing zijn verder de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM 2018 (zie bijlage).






6. WET- EN REGELGEVING


In het kader van de nieuwe wet- en regelgeving van de AFM dienen wij van elke opdrachtgever een kopie van het


paspoort, identiteitskaart of rijbewijs in ons bezit te hebben. Gelieve hiervoor zorg te dragen.


Indien u zich kunt verenigen met de inhoud van deze brief, verzoeken wij u één exemplaar van deze brief


te ondertekenen en te retourneren naar ons kantoor, zodat wij met de verkoopactiviteiten kunnen starten.






7. SCREENING HUURDER


Bij verhuur worden de huurder(s) alvorens het tekenen van de huurovereenkomst gescreend door een derde partij.


Door deze screening wordt er inzicht gegeven of de huurder bijvoorbeeld een BKR heeft of al eerder slecht staat


aangeschreven ergens anders. De kosten voor deze screening bedragen per persoon €30,- exclusief BTW.
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8. Documentatie & NVM aansprakelijkheid



Als opdrachtgever/verkoper ontvangt u van ons een checklist waarop benoemt staat welke documentatiestukken


en vragenlijsten nodig zijn voor verkoop. Deze stukken zijn noodzakelijk en worden vaak door kopers/kandidaten


opgevraagd op het moment dat de woning op (Funda) te koop staat. Wij kunnen de woning pas aanmelden,


wanneer deze documentatie compleet en volledig is aangeleverd.





Als verkoper dient u naar waarheid de vragenlijsten ten behoeve van verkoop (bijv. NVM Vragenlijst) en naar eer en


geweten in te vullen. U kunt als verkoper aansprakelijk worden gesteld wanneer de gegeven informatie onvolledig of


niet correct blijkt.






9. Energielabel



Vanaf 1 januari 2022 is het verplicht dat een woning beschikt over een definitief energielabel bij aanmelding op


Funda en de website. Het energielabel is verplicht bij de verkoop, de verhuur en de oplevering van woningen. Bij het


ontbreken van een geldig energielabel tijdens een transactiemoment riskeert u als woningeigenaar een boete. Voor


natuurlijke personen (particulieren) bedraagt deze boete ca. € 435,--. De Inspectie Leefomgeving en Transport zal


hierop gaan handhaven.








































































































Bijlagen


1 x EU Richtlijn Consumentenrechten


1 x Kadastrale gegevens


1 x Algemene Consumentenvoorwaarden voor professionele opdrachtgevers 2011


1 x Privacyverklaring

VERKOOPVOORSTEL

De heer W.H.C. de Haas

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

S. Jacobs KRMT


Kandidaat Register Makelaar - Taxateur

Handtekening en datum
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VERKOOPVOORSTEL

Wanneer de opdracht betrekking heeft op dienstverlening ten aanzien van voor bewoning bestemde ruimte, is op


deze opdracht tot dienstverlening:





O Geen bedenktijd van toepassing, indien de opdracht tot stand is gekomen op het kantoor van de makelaar;


O Veertien dagen bedenktijd na ondertekening van toepassing, indien de opdracht op een andere wijze tot stand is


    gekomen dan op het kantoor van de makelaar.





In geval de makelaar de opdrachtgever niet heeft geïnformeerd over de bedenktijd, wordt deze verlengd tot


maximaal één jaar na de totstandkoming van de opdracht. Ontvangt de opdrachtgever deze informatie op een later


moment alsnog van de makelaar, dan geldt de bedenktijd van veertien dagen vanaf dat moment.





Als de opdrachtgever gebruik wil maken van zijn recht op herroeping van de opdracht, meldt hij dit binnen de 

bedenktijd door middel van een expliciete schriftelijke of elektronische mededeling aan de makelaar. Na ontvangst van 

deze mededeling stuurt de makelaar onverwijld een ontvangstbevestiging.





Indien de opdrachtgever gebruik maakt van zijn recht op herroeping van de opdracht, zijn de kosten zoals 

overeengekomen onder artikel 1 sub b van de opdracht slechts verschuldigd voor zover zij daadwerkelijk gemaakt zijn. 

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het recht op de bedenktijd ligt bij de


opdrachtgever.





Verklaring opdrachtgever ten aanzien van de bedenktijd


De opdrachtgever verklaart expliciet van zijn bedenktijd af te zien en verzoekt de makelaar direct te beginnen met zijn 

dienstverlening:





 ja/nee*





Datum en plaats:














Voor akkoord door opdrachtgever geparafeerd:











--------------------------








* Doorhalen wat niet van toepassing is

EU RICHTLIJN CONSUMENTENRECHTEN
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Wij realiseren woonwensen - al 40 jaar!
Individueel maatwerk op basis van uw persoonlijke wensen.


Een intensieve informatievoorziening tijdens het gehele 

verkoopproces.


Het behalen van een maximale verkoopprijs door 

uitgebereide marktkennis én expertise in de juiste 

onderhandelingstechnieken.



Optimale benutting van alle kansen omdat we elke 

bezichtiging professioneel begeleiden en er alle tijd voor 

vrijmaken.


Een deskundig en betrokken team.


Inzet van een breed netwerk, zowel in de woningmarkt 


als in het Bedrijfs Onroerend Goed.





Een optimale woningpresentatie en doelgerichte inzet van



Funda én social media. 


Een team van gecertificeerde, beëdigde én onafhankelijke 

makelaars en taxateurs, allen met een afgeronde HBO-

opleiding. 


Van Cromvoirt Makelaars is ingeschreven bij de NRVT en 


het NWWI en is het oudste(!) Roermondse lid van de NVM.


Als enige en exclusieve Qualis-Makelaar van regio Roermond 

bieden wij eigenaren van onroerend goed in het hogere 


marktsegment talloze extra’s. 


Met als eindresultaat: een snellere verkoop van uw woning!
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EDWIN Lou
stan

DaniËlle Conny Sabrin



Van Cromvoirt Makelaars


Minderbroederssingel 669


6041 KH Roermond





(0475) 33 35 33


info@vancromvoirt.nl


www.vancromvoirt.nl


