Beheer

Verhuur

Onderhoud

Wie is Hunwonen

Hunwonen is een klein familiebedrijf gevestigd in
de omgeving van Deventer. Hunwonen richt zich op
verhuur en beheer van onroerend goed.
Na ruim 25 jaar ervaring met het beheren van vastgoed
besloot Rein Hunink samen met zijn dochter Els Hunink
in 2015 te starten met Hunwonen. Hunwonen heeft
korte lijnen met de huurders en verhuurders en streeft
naar persoonlijk contact.
Hunwonen verzorgt het commercieel, administratief en
technisch beheer van de vastgoedportefeuille van Hunimmo BV en particuliere personen. Hierin zitten onder
meer woningen, appartementen, studio’s, kamerverhuur, kantoorruimte, parkeerplaatsen en ateliers.
Onze werkzaamheden zijn erop gericht de waarde van het vastgoed
voortdurend te verbeteren. Dit betekent enerzijds dat wij ernaar
streven de tevredenheid onder onze gebruikers te vergroten en
anderzijds onze objecten in goede staat te behouden. Persoonlijk
contact met onze gebruikers staat voorop. Hunwonen is ook bij
verhuur de actieve partner, die zorgt voor onderh oud en reparatie.
Om aan onze diensten goed uitvoering te kunnen geven, hanteren
we als werkgebied een straal van ±10 km rondom Deventer en
±10 km rondom Zutphen.

Verhuur
Huurwaardebepaling
Wij komen vrijblijvend het te verhuren object opnemen en
brengen een advies uit omtrent de huurprijs, gebaseerd op het woningwaarderingsstelsel als op markconformiteit. Daarnaast informeren
wij u over de maximaal toegestane huurprijs volgens het ‘puntensysteem’ van de huurcommissie. Bij opdrachtverstrekking bepaalt u
natuurlijk de door u gewenste huurprijs die wij zullen hanteren bij het
verhuren van de woning.

Professionele fotografie
Wanneer u gebruik wilt maken van onze diensten, komen wij het
te verhuren object fotograferen. Deze foto’s worden gemaakt met
een professionele camera en passende lens. Samen met een gedetailleerde omschrijving zorgt dit voor een duidelijk overzicht waar
potentiële kandidaten geïnteresseerd door kunnen raken.

Benaderen van potentiële kandidaten
Wij maken gebruik van een eigen databeheersysteem. Wanneer geïnteresseerden ingeschreven staan in ons klantenbestand, zullen zij op
de hoogte worden gebracht van het actuele huuraanbod.

Presentatie object
Het te verhuren object zal op onze eigen website Hunwonen.nl
gepresenteerd worden. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid het te
verhuren opject op verschillende verhuurwebsites te presenteren zodat de juiste doelgroep bij het object aansluit. Verhuurwebsites zoals;
huurwoningen.nl, pararius.nl, huislijn.nl en onlyexpats.nl. Ook kunnen
wij het voor een meerprijs op Funda plaatsen.

Contact

Bezichtigingen

Wenst u meer informatie, neemt u gerust contact met ons op.
Wij zijn bereikenbaar op telefoonnummer 06 45 62 66 61 of via
info@hunwonen.nl.

De bezichtigingen worden in overleg met de huidige huurder en
eigenaar uitgevoerd en zullen bijgewoond worden door één van onze
medewerkers. Het persoonlijke contact is voor ons uiterst belangrijk
om een goede indruk te krijgen van een potentiële huurder. Wij zullen
zoveel mogelijk bezichtigingen op één dag plannen zodat wij een
totaalbeeld krijgen van alle potentiele kandidaten en om de huidige
huurder zoveel mogelijk te ontzien.

Daarnaast treft u op onze website ons actuele verhuuraanbod aan
www.hunwonen.nl.

Verplichte kredietwaardigheidscheck
Een geïnteresseerde dient ons in ieder geval te voorzien van identiteitsgegevens, inkomensgegevens en bij voorkeur ook een motivatie
(waarom kiest men voor uw woning). Bij gerenommeerde bureaus
als EDR en Experian controleren wij vervolgens het betaalgedrag en
de kredietwaardigheid. Op deze manier krijgen wij een goed profiel
van de potentiële huurder. Indien uit deze screening een positieve
beoordeling volgt, kunnen wij zorgen voor een persoonlijke kennismaking tussen u en huurder.

Opstellen huurovereenkomst
Wij adviseren u over de huurovereenkomst. Zoals een huurovereenkomst voor bepaalde tijd, voor onbepaald tijd of een tijdelijke
huurovereenkomst. Dit wordt afgestemd op uw wensen. Wij stellen
de huurovereenkomsten digitaal op en deze zullen digitaal worden
ondertekend.

Zodra een geïnteresseerde aan alle huurvoorwaarden voldoet,
waarbij niet op z’n minst uw instemming om de woning te huren, dan
stellen wij een goede schriftelijke huurovereenkomst op. Nadat zowel
u als de huurder heeft ingestemd met het concept, coördineren wij de
ondertekening door beide partijen van de definitieve huurovereenkomst.

Innen eerste maandhuur en waarborgsom
Nadat de huurovereenkomst door zowel de huurder als de verhuurder
is ondertekent, zal de huurder de eerste huurbetaling en de waarborgsom moeten voldoen op onze rekening. Wij controleren of het bedrag
tijdig, dat wil zeggen voor de oplevering, ontvangen is en op juistheid
van de totale som. Vervolgens maken wij de huur en de waarborgsom,
onder aftrek van onze kosten, aan u over. Wij volgen hierbij een strikte
regel dat er geen sleuteloverdracht plaatsvindt als er door ons geen of
onvolledige betaling van de huurder is ontvangen.

Sleuteloverdracht object
Tijdens de oplevering van het object, wordt het object bekeken en
gefotografeerd in het bijzijn van de nieuwe huurder zodat eventuele
gebreken en/of wijzigingen voor beide partijen zichtbaar zijn. Dit
wordt digitaal vastgelegd en door beide partijen ondertekend. De
gemaakte foto’s kunnen gebruikt worden als bewijs, wanneer beide
partijen tijdens de opzegging van de huur, er niet met elkaar over
eens zijn hoe het object in opgeleverde staat gebracht moet worden.

Huurontvangsten
Wij zorgen middels een automatische incasso voor de inning van de
verschuldigde huurpenningen en servicekosten. Alle huurstromen
lopen via onze eigen stichting Derdengelden Hunwonen. Hierdoor
zijn de waarborgsom en huurstroom gewaarborgd. De borg wordt
voor u beheerd of naar u doorgestort.

Tarieven
Ingeval wij een overeenkosmt met u aangaan vragen wij een
courtage gelijk aan 7% van de huursom op jaarbasis. Er geldt een
minimum van € 650,00 exclusief btw.
Voor het beheren van een object vragen wij 4% administratiekosten
exclusief btw. Voor het beheren van kamerverhuur vragen wij 6%
administratiekosten exclusief btw.
Wij verrekenen ons honorarium zowel bij een verhuurtransactie als bij
het beheer met de gelden die wij van een huurder ontvangen
hebben. Hierdoor zijn deze diensten prestatie gedreven.

Technisch
onderhoud
Onderhoudsadvies- en uitvoering
Wij adviseren u over het onderhoud en met uw
toestemming kunnen wij dit ook uitvoeren.

Aanspreekpunt bij calamiteiten
Bij calamiteiten zijn wij het aanspreekpunt voor
de huurders of eigenaren. Zo hebben wij nauw
contact met de betrokkenen.

Nauwe samenwerking met vakmensen
Wij werken samen met gecertificeerde
bedrijven en ondernemers.

Financieel &
administratief
beheer
Financiële zekerheid en overzicht in uw administratieve verplichtingen

De administratie wordt voor u gevoerd en wij rapporteren u daarover zodat u een financieel verantwoord beheer kunt voeren.

Aanspreekpunt huurders
Namens u zijn wij het eerste aanspreekpunt voor uw huurders aangaande alle verzoeken rondom administratieve zaken.

Huurontvangsten
Wij zorgen voor de inning van de verschuldigde huurpenningen
en servicekosten. Alle huurstromen lopen via onze eigen stichting
Derdengelden Hunwonen. Hierdoor zijn de waarborgsom en huurstroom gewaarborgd. De borg wordt voor u of naar u doorgestort.

Huurovereenkomst wijzigen
Tijdens de huurperiode kunnen aanpassingen van administratieve
aard gewenst zijn. Wij verzorgen de juiste afhandeling van bijvoorbeeld wijzigingen in huurovereenkomsten.

Huurverhoging doorvoeren
Wij adviseren u over de jaarlijkse indexering. Deze berekenen wij en
brengen de huurder schriftelijke op de hoogte hiervan.

Minimale wanbetaling
Door een secuur debiteurenbeheer kunnen wij, in overleg met u,
snel en proactief handelen. Indien nodig zorgen wij dat de juiste
rechtsmaatregelen genomen worden.

Waarborg administratie
Met deze garantiebetaling beheren wij, en dragen zorg voor, de verrekening met vertrekkende huurders met behulp van de opgestelde
inspectierapporten.

Financieel overzicht
Maandelijks verstrekken wij een helder huuroverzicht, bevattende
een gedetailleerd overzicht van de gedane uitgaven en de ingekomen huurpenningen, alsmede een overzicht van de eventuele
huurachterstanden.

Servicekosten administratie
De leveringen en diensten benoemd in de huurovereenkomst dienen
jaarlijks verrekend te worden. Wij verzorgen eenmaal per jaar de
‘afrekening servicekosten’ en stellen, zo nodig, een nieuw voorstel op.

06 45 62 66 61
Scheepvaartstraat 6L
7411 MB Deventer
info@hunwonen.nl

www.hunwonen.nl
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