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Even voorstellen…. 
Goeth Vastgoed is een verhuurmakelaar gespecialiseerd in huur, verhuur en vastgoedbeheer van 

particulier en zakelijk onroerend goed in Zuid – Oost en midden Nederland. Ons kantoor is gevestigd 

in het centrum van Eindhoven. 

  

Goeth Vastgoed beschikt over een internationale klantenkring, zo werken wij nauw  samen met een 

groot netwerk van bedrijven in Eindhoven en omgeving zoals ASML, Philips, High Tech Campus, 

Eindhoven Airport en Bosch. Deze jarenlange samenwerking vertaalt zich in meer kansen voor u als 

eigenaar om uw woning(en) sneller te verhuren. Ons team onderscheidt zich door jarenlange kennis 

van de lokale markt, betrokkenheid en toewijding om van elke cliënt een tevreden klant te maken.  

We zijn gespecialiseerd in verhuur van woningen aan buitenlandse medewerkers, ook wel expats 

genoemd, en het beheer van de woning. Wij werken op basis van no cure no pay; oftewel zolang uw 

woning niet verhuurd is zijn er ook geen kosten aan verbonden. 

Verhuurprocedure 

De eerste stap in het verhuurproces is gedurende een oriënterend gesprek bij de woning bepalen 

wat wij voor u kunnen betekenen en wat de mogelijkheden zijn m.b.t. verhuur van uw woning. De 

tweede stap na het oriëntatiegesprek het adverteren van de woning. Wij zullen uw woning volledig 

kosteloos en vrijblijvend op meerdere manieren promoten; 

-  V-bord op de voorgevel van de woning om zichtbaar te maken dat de woning te huur is  

-  Advertentie op de website www.goethvastgoed.nl 

- Advertentie op particuliere verhuursite www.pararius.com  

- Aanbieden van de woning aan internationale bedrijven  

- Aanbieden van de woning op specifieke websites voor expats zoals homehuur.com, 

expatrentals.com, expatica.com etc. 

Pararius is een platform voor de verhuur van particuliere huurwoningen en vergroot de kans om de 

woning spoedig te verhuren aanzienlijk. Vervolgens zullen wij  aanvragen ontvangen en een selectie 

maken van geschikte kandidaten die matchen met de woning en starten met bezichtigingen. Als een 

kandidaat de woning wil huren zullen wij uiteraard de financiële documenten van de kandidaat 

opvragen en beoordelen of deze aan de voorwaarden voldoen. Wij zullen de kandidaat aan u 

voorleggen en u bepaalt of u wel of niet akkoord gaat met de verhuur van uw woning aan deze 

kandidaat.  
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Advies 

Op basis van een aantal factoren wordt bepaald voor welke huurprijs we de woning zullen gaan 

aanbieden. Dit is onder andere afhankelijk van de kosten die u zelf wellicht maandelijks betaalt aan 

uw hypotheek maar ook de locatie van de woning, staat van de woning, aantal slaapkamers, 

afwerkingniveau, bereikbaarheid en de omgeving kunnen van invloed zijn. Tevens is het belangrijk te 

kijken naar de huidige verhuurmarkt en concurrentie bij u in de stad en woonwijk.  Andere zaken die 

we van tevoren bespreken zijn o.a. naar wat voor kandidaat u opzoek bent en andere details zoals 

huurtermijn, wel/geen beheer van de woning (dit kan ook in een later stadium bepaald worden) en 

het gestoffeerd of gemeubileerd verhuren van de woning. Wij geven altijd een persoonlijk advies dat 

is afgestemd op uw woning, de huidige markt en uw persoonlijke wensen. De huurprijs zal standaard 

eenmaal per jaar (peildatum 1 juli) verhoogd worden met het vastgestelde percentage door de 

rijksoverheid. Wij stellen u hier van tevoren over op de hoogte.  

Gestoffeerd of gemeubileerd? 

Gestoffeerde woningen worden gebruikelijk voor minimaal 12 maanden verhuurd en daarna voor 

onbepaalde tijd. Dit betekent dat er dus geen nieuw contract getekend wordt maar dat het 

doorloopt teneinde de kandidaat aangeeft de overeenkomst te willen beëindigen. De huurprijs is dan 

altijd excl. GWE, internet, tv en gemeentelijke belastingen. Bij gemeubileerde woningen betreft het 

een minimale huurperiode van 3 maanden. De huurprijs is dan incl. internet ,tv en gemeentelijke 

belastingen maar exclusief GWE. Tevens kan er in sommige gevallen sprake zijn van een 

diplomatenclausule. Met name grote bedrijven willen graag dat er in huurovereenkomsten een 

diplomatenclausule wordt opgenomen. Dit betekent dat een huurder ook binnen de minimale 

periode kan opzeggen mits er aantoonbaar bewijs is dat de kandidaat overgeplaatst wordt, ontslagen 

etc.  

Huurperiode 

In de huurovereenkomst wordt altijd gesproken van een minimale huurperiode. Na deze periode 

loopt de huurovereenkomst automatisch door voor onbepaalde tijd en kan de huurder per 

kalendermaand zijn huur opzeggen. De eigenaar kan de huur niet opzeggen tenzij hier specifiek 

andere afspraken over gemaakt zijn (zoals verkoop van de woning). Binnen de minimale huurperiode 

kan de huurder zijn huur niet opzeggen.  

Verzekeringen 

Bij het verhuren van uw koopwoning kan het gevolgen hebben voor de woonhuis –en 

aansprakelijkheidsverzekering. Bijvoorbeeld de verzekeraar kan besluiten om de dekking van de 

lopende opstal- of aansprakelijkheidsverzekering te verlagen. Een andere maatregel dat kan worden 
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genomen is dat de premie wordt verhoogd. Het is daarom altijd raadzaam om contact op te nemen 

met uw verzekeraar om alle informatie goed in beeld te hebben. U bent als eigenaar zelf 

verantwoordelijk voor het informeren en navraag doen bij uw verzekeringsmaatschappij. 

BEHEER  

Naast het verzorgen van een huurovereenkomst en geschikte kandidaat kunt u er ook voor kiezen 

om het beheer van de woning uit te besteden aan Goeth Vastgoed. Dit betekent dat wij tijdens de 

huurperiode 24/7 contactpersoon zijn voor de huurder en alle zaken  regelen omtrent de woning. U 

moet hierbij denken aan technisch, commercieel en financieel beheer. De meeste eigenaren kiezen 

ervoor om het beheer uit handen te geven omdat zij er hierdoor van verzekerd zijn dat de woning op 

alle vlakken in professionele handen is. 
Het beheer bestaat uit:  

Financieel beheer    Commercieel beheer  

 

 

 

 

  

Technisch beheer  

 

 

 

 

 

  

 

Als u hiervoor kiest betaalt u maandelijks slechts 8% van de maand huur aan beheer.  

 Het innen van de huurpenningen 

 Iedere maand een financieel overzicht 

 Verzorgen van incasso ( indien 

noodzakelijk ) 

 Berekenen van servicekosten 

 Huurindexeringen 

 Inboeken van alle administratie 

 Verzorgen van ingaande en uitgaande 

facturatie 

Doorstorten van huurpenningen iedere 

10
de

 werkdag van de maand. * 

 

 Duidelijke afspraken bij aanvang van 

verhuur, evenals bij eindoplevering 

 Deskundig personeel met ervaring en 

inzicht in het internationale karakter van 

de regio en met grote service gevoeligheid 

 Screenen van een potentiële huurder 

 Zorg dragen voor een snelle verhuring bij 

opzegging 

 Opstellen van huurovereenkomsten 

 Correspondentie tussen huurder en 

verhuurder verzorgen 

 Controle op naleving van 

huurovereenkomst 

 

 Inschakelen van vaklui bij noodzakelijk 

onderhoud ( meerjaren begroting 

mogelijk ) 

 Storingen en klachten behandelen en 

oplossen 

 Adviseren m.b.t. onderhoud 

 Aanvraag meer offertes m.b.t. groot 

onderhoudswerkzaamheden en 

begeleiden daarvan ( indien gewenst ) 

 Begin en eindinspecties  

 24/7  bereikbaarheid voor huurders  

 

TOTAALPAKKET SLECHTS 

8% VAN DE MAAND 

HUUR + BTW 
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KOSTEN 
Pas als Goeth Vastgoed daadwerkelijk een goede huurder heeft gevonden en u gaat hier akkoord 

mee, dan brengen we kosten in rekening. Voor het vinden van de huurder, screenen van de huurder 

en opmaken van de huurovereenkomst bedragen de bemiddelingskosten 1 maandhuur + 21% BTW.  

Vanaf 16-10-2015 is er door de Hoge Raad besloten dat er geen bemiddelingskosten in rekening 

mogen worden gebracht bij de huurder omdat de eigenaar de opdrachtgever is, vandaar dat deze 

kosten voor rekening voor eigenaar vallen. Op het moment dat u besluit het maandelijkse beheer bij 

Goeth vastgoed neer te leggen, dan bieden we 25% korting op de bemiddelingskosten. 

Natuurlijk hopen we dat een huurder zo lang mogelijk blijft huren. Mocht het voorkomen dat een 

huurder binnen 12 maanden ‘het gehuurde’ verlaat, gaat Goeth Vastgoed natuurlijk weer op zoek 

naar een nieuwe huurder, de bemiddelingskosten bedragen dan niet 1 maandhuur +21% BTW, maar 

€ 250,00 + 21% BTW. 

Nazorg 

Als u besluit het beheer van de woning over te dragen aan Goeth vastgoed stellen wij een 

beheerovereenkomst op waarin alle afspraken tussen u als eigenaar en Goeth Vastgoed nogmaals op 

papier worden vastgelegd. Wij zullen gedurende de huurperiode contact onderhouden met de 

huurders en bij bijzonderheden contact met u opnemen. Als u besluit om het beheer niet uit te 

besteden zullen wij betrokken zijn tot het moment van sleuteloverdracht. Uiteraard kunt u later 

alsnog besluiten om het beheer over te laten aan Goeth Vastgoed.  

Mochten er naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen zijn, aarzel dan niet om 

contact op te nemen: 

Goeth Vastgoed hoofdkantoor  

Jan Smitzlaan 4 A 

5611 LE Eindhoven  

T: 040 213 0223 

E: info@goethvastgoed.nl  

Voor meer informatie inzake verhuur van uw woning of andere aanverwante zaken zijn er enkele 

websites waar u meer informatie kunt vinden; 

 www.gemeenteeindhoven.nl  

 www.rijksoverheid.nl  

 www.belastingdienst.nl  
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BEVESTIGING VAN OPDRACHT TOT DIENSTVERLENING AAN VERHUURDER 

    

 

Aan: [naam] 

[adres] 

[email] 

 

Geachte heer, mevrouw …………… 

 

Bij deze bevestigen wij uw opdracht tot dienstverlening. 

U bent eigenaar van de woonruimte gelegen aan  

[adres] 

U wenst deze woonruimte te verhuren aan een huurder. U hebt ons opdracht gegeven een huurder 

te zoeken voor deze woonruimte en te bemiddelen bij de totstandkoming van een 

huurovereenkomst tussen u en de huurder. 

Bij deze  huurovereenkomst (zie bijlage) brengen wij een vergoeding (courtage) in rekening. Deze 

courtage bedraagt [€ ….], te vermeerderen met 21% BTW, en zullen wij verrekenen met de eerst 

volgende betaling(en).  

Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud,  

Eindhoven, …-2016 

GOETH Vastgoed     Naam eigenaar 
 
 

 

(Verhuurmakelaar)    (Eigenaar) 
 
Bijlage: Huurovereenkomst te zijne datum: […-2016] 
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