Is u huis geschikt voor de verhuur?
◯ JA, ik heb interesse in extra inkomsten om mijn
investering of vaste lasten te dekken.
◯ JA, ik wil zelf de volledige controle houden over
mijn huis
◯ JA, ik word er blij van als anderen mee genieten
van mijn heerlijke woning.
Is uw reactie op deze vragen, ja?
Lees dan verder of uw vakantiehuis geschikt is voor
de verhuur via Maisonsupport en haar partners.
Algemeen
◯ Het huis heeft een keuken waarin gekookt kan
worden, daarnaast bezit het huis ook een woon-,
slaap- en een badkamer.
◯ De lokale overheid staat verhuur toe.
◯ Het huis is technisch in orde en voldoet aan de
geldende normen.
Woning
◯ De gevels zijn in goede staat.
◯ De ramen en deuren sluiten goed en zijn intact.
◯ Het entree en het trappenhuis zijn goed
onderhouden.
◯ Er is warm water en voldoende voor alle gasten en
de verwarming doet het.
Inrichting
◯ Alle kamers hebben ramen en deuren.
◯ De muren, plafonds, en de vloerbedekking zijn in
goede staat.
◯ Er is goede en voldoende verlichting in alle
kamers.
◯ De stopcontacten zijn veilig, ook voor kleine
kinderen.
◯ Er zijn schoonmaakmiddelen aanwezig (bezem,
emmer etc).

Keuken
◯ Keukenapparatuur is in orde.
◯ Er zijn tenminste twee kookplaten.
◯ Voldoende kookgerei aanwezig
◯ Koelkast groot genoeg voor het aantal gasten.
◯ Oven en/of magnetron aanwezig.
◯ Genoeg serviesgoed aanwezig.
Zwembad
◯ Professionele installatie voor het zwembad.
◯ Het zwembad wordt goed onderhouden minstens 1
keer per week. (Maisonsupport kan dat voor u doen)
Omgeving
◯ De tuin wordt onderhouden. (Maisonsupport kan
dat voor doen)
Veiligheid
◯ Er zijn rookmelders aanwezig.
◯ Alle technische installatie werken goed.

Tip voor de verhuur

Om een huis te verhuren komt er veel bij kijken.
Maisonsupport kan u bij elke stap helpen. Wij
kunnen u helpen bij het vaststellen van een beste
indeling van uw huis. Wilt u advies over een
verbouwing of aanpassing van het huis, wij kunnen u
daarbij helpen. Wij hebben ervaring in de verhuur
dus wij adviseren u graag. Wij komen graag kijken in
uw huis om al uw vragen te beantwoorden en om u
advies te geven.

Slaapkamer(s)
◯ De bedden liggen goed en het onderbed is intact.
◯ De matrassen zijn goed en er liggen
matrashoezen op.
◯ Het bedlinnen past en is goed onderhouden.
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