Uw woning verhuren?

Dé verhuurmakelaar van Rotterdam

Ben Housing

Dé verhuurmakelaar van Rotterdam
Ben Housing is dé verhuur-specialist in en rondom Rotterdam
en verhuurt woonruimte in alle prijsklassen, van kamer tot
villa in zowel kale, gestoffeerde en gemeubileerde staat. Onze
huurders bestaan uit expats/bedrijven, gezinnen, starters,

werkenden en (internationale) studenten. Ben Housing verhuurt
voor particuliere huiseigenaren, vastgoedbeleggers
en woningbouwverenigingen. Kortom, wij zijn van alle markten
thuis en dragen snel zorg voor de juiste huurder!

Uw voordelen als verhuurder:
Sinds 2006 een full-service vastgoedkantoor; Ben
verhuurt, Ben beheert, Ben maakt woningen verhuur en
verkoop klaar, Ben koopt en verkoopt vastgoedbeleggingen.

Kwaliteit huurders door grondig antecedentenonderzoek.

Deskundig advies voor het verhuur klaar maken van uw
woningen, door jarenlange ervaring.

Onze doelstelling: geen leegstand voor onze verhuurders!

Vlotte verhuur van uw woning; 90% van de woningen wordt
binnen 5 dagen verhuurd!

Nauwe samenwerkingen met internationale organisaties.
Flexibele oplossing die aansluit op uw behoeften

Onze diensten
Iedere eigenaar vraagt een andere service en aanpak, wij
bieden daarom een flexibele oplossing aan in twee
verschillende pakketten die aansluiten op uw wensen en
behoeften. Eigenaren en beleggers die volledig ontzorgt willen

worden in het verhuren en beheren van hun belegging, kiezen
voor het BenXL pakket. Kiest u voor het Ben Housing pakket, dan
bent u verzekerd van een hands-on service en snelle verhuur van
uw woning.

Pakket: BenXL

Diensten

BenXL is een zusterbedrijf van Ben Housing en richt zich op
beleggers die volledig ontzorgd willen worden in het verhuurproces. Naast het professioneel vastleggen van de woning en
deze op de juiste manier adverteren op diverse platformen zijn
er extra werkzaamheden die we voor u uit handen nemen >

De woning wordt opgenomen en professioneel gefotografeerd
door onze fotograaf

Ons aanbod:

De woning wordt gepresenteerd op de website van Ben
Housing, BenXL, Pararius en op FUNDA

Wij rekenen een courtage van 10% over de jaarhuur exclusief
21% BTW.

Er worden professionele filmpjes en plattegrond gemaakt van
de woning

Presentatie woning op Social Media middels een campagne
op maat (LinkedIn, Facebook & Instagram)
Bezichtiging van de woning met grondig gescreende
kandidaten, fysieke kennismaking mogelijk
Opstellen van de huurovereenkomst en borgstellingovereenkomst volgens de Algemene Bepalingen
Innen van de eerste betaling (borg en huurpenningen) en het
doorstorten daarvan naar de verhuurder

*voorbeeldfoto’s van onze fotograaf

Zowel het in- als uitcheckrapport inclusief fotorapportage
wordt opgemaakt

Pakket: Ben Housing
Wilt u een minder uitgebreide dienstverlening dan kiest u voor
het Ben Housing pakket. Ben Housing verhuurt aan expats,
young professionals, (internationale) studenten en gezinnen.
Onze opdrachtgevers bestaan uit vastgoedbeleggers, woningbouwverenigingen en particuliere huiseigenaren. Naast het
feit dat Ben Housing na 16 jaar veel kennis en ervaring in huis
heeft, is Ben Housing sterk vertegenwoordigd op het internet
en social media. >

Diensten
Opname en fotografie van de woning door de makelaar

Adverteren van de woning op onze eigen website en het
huurplatform Pararius
Bezichtigen van de woning

Screenen van de potentiële kandidaten

Ons aanbod:
Wij rekenen een courtage van 8% over de jaarhuur exclusief
21% BTW.

Kandidaat voorstellen per mail voor akkoord

Opstellen van de huurovereenkomst en borgstellingovereenkomst volgens de Algemene Bepalingen
Innen van de eerste betaling (borg en huurpenningen) en het
doorstorten daarvan naar de verhuurder
Organiseren van de Check-in en opmaken inspectie rapport

Losse diensten
Indien u uw woning geheel zelfstandig wilt verhuren, maar
deze wél professioneel wilt laten vastleggen op foto en film
dan kunt u gebruik maken van onze losse media dienst.
Deze dienst is los af te nemen voor € 395,- ex. 21% btw.

Professionele fotografie van de woning
Professionele video van de woning
Plattegrond van de woning

Vergelijking
Dienst

Ben XL

Ben Housing

Woning opname
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Bezichtiging woning

•
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Screening van kandidaat

•

•

Kandidaat voorstellen per e-mail

•

•

Kennismaking met kandidaat

•

Opstellen huurovereenkomst en borgovereenkomst

•

•

Innen van eerste betaling en doorstorten borg naar verhuurder

•

•

Uitvoeren check-ins + inspectierapport

•

•

Uitvoeren check-outs

•

Fotografie

Door professionele fotograaf

Door makelaar

Video

•

Plattegrond

•

Adverteren van de woning op onze eigen website + social media

•

•

Adverteren van de woning op Pararius

•

•

Adverteren van de woning op Funda

•

Delen van woning in expat- en bedrijvennetwerk

•

Klantverhaal: Familie de Jong
Familie de Jong verhuurt sinds 2017 woningen via Ben Housing. Op dit

“Waar begin je als vastgoedbelegger zonder dat je de markt en de spelregels

moment hebben zij 8 objecten verspreid door Rotterdam. Dit gebeurde

echt goed kent, niet weet wat er speelt, niet de juiste contacten hebt en niet

natuurlijk niet van de één op de andere dag. De weg ernaartoe was las-

de goede kanalen weet? Dan mis je toch echt een specialist. Dat specialisme

tiger dan ze gedacht hadden. Hoe heeft Ben Housing hen kunnen helpen

vonden wij bij Ben Housing en met hun hulp, kennis en ervaring hebben we

met het succesvol verhuren van hun woningen en het opbouwen van

vlot het eerste pand kunnen kopen en verhuren. Zij konden ons ook juridisch

kennis en een netwerk?

wegwijs maken in het web van alle regels en wetten en dat voor ons omzetten
in praktische informatie waar we als verhuurder, ook bij de latere aankopen en

Meneer de Jong begon in 2007, na jarenlang gewerkt te hebben bij een mid-

verhuringen op konden acteren.”

delgroot accountantskantoor, als zelfstandig ondernemer. “Ik had het niet meer
naar mijn zin en had sterk de behoefte aan menselijk contact. Uiteindelijk is dat

Inmiddels verhuren zij 8 panden verspreid door Rotterdam. Het beheer van

hetgeen waar het voor mij om draait bij het verlenen van persoonlijk financieel

deze woningen is uit handen gegeven aan Ben Vastgoedbeheer. “Doordat onze

advies. Na een aantal jaren als zelfstandig ondernemer begon ik mij steeds

panden steeds snel verhuurd worden, konden we de afgelopen jaren gestaag

meer af te vragen hoe ik mijn pensioen zou gaan regelen, wat de opties waren

uitbreiden.” Die snelheid komt onder andere door de goede wisselwerking tus-

en wat zou zekerheid en een aantrekkelijk rendement bieden?”

sen ons en Ben Housing en de verschillende afdelingen bij Ben Housing zelf. Na
een prettig adviesgesprek wordt een scherp, marktconform huuradvies gegeven.

“Waar begin je als vastgoedbelegger zonder dat je
de markt en de spelregels echt goed kent, niet weet
wat er speelt en niet de juiste contacten hebt?”

Ook voor het bepalen van de juiste huurprijs zijn wij blij met een partner als Ben
Housing. Niet alleen kunnen zij door hun marktkennis een reële prijs geven, ook
bewaren we als verhuurder daarmee een zakelijke afstand tot onze huurders
en voorkomen we dat we zelf moeten onderhandelen met een huurder over
de huurprijs van onze woning. Ook kunnen er duidelijke grenzen en richtlijnen

Via een relatie kwamen ze in contact met Ben Housing en begonnen zij zich te

worden gesteld voor de huurder zonder dat wij ons daar persoonlijk onprettig

verdiepen in de verhuur van woningen en het aankopen van vastgoed. “Zelf-

bij te voelen”

standig als we zijn, probeerden we dit eerst zonder hulp van een makelaar te
doen. Echter kwamen we al snel van een koude kermis thuis.
Al bij de aankoop van ons eerste pand liepen we tegen het probleem aan dat we
er maar niet tussen kwamen, direct werden overboden of dat een pand direct
na plaatsing al vergeven was. Andere kwesties spookten ook rond in ons hoofd:
Hoe vinden we een goede huurder? Hoe dragen we zorg voor het beheer van
onze woningen? Is dat iets voor ons? Het antwoord was Nee!”

“Uiteindelijk maken huurders gebruik
van ons eigendom, ons pensioen”

Ook het vinden van die huurder is lastiger dan het lijkt. “Uiteindelijk maken

gewezen die we gelijk kunnen aanpakken zonder verdere escalatie. Niet alleen

huurders gebruik van ons eigendom. Natuurlijk is dat een direct gevolg van het

prettig om de kosten laag, en dus het rendement hoog te houden, ook prettig

verhuren van onze woning maar toch is het fijn dat we met een partij kunnen

voor het woongenot van de huurder.”

samenwerken die zó veel ervaring en mensenkennis heeft opgebouwd door
de jaren heen dat we bijna voor 100% zeker weten dat we goede huurders
hebben. Ze voeren grondige credit-checks en screenings uit en stellen gedegen
voorwaarden aan de kandidaten. Dit heeft voor ons als resultaat dat er in de

“Door goed voor een pand te zorgen, behoudt
de buurt en dus de woning zijn waarde.”

afgelopen 4 jaar, buiten één verlate betaling om, geen problemen zijn geweest
met het tijdig innen van de huur”
Want woongenot staat bij familie de Jong hoog in het vaandel. “Wij proberen

“Door het beheer uit te besteden houden we
eigenlijk alleen maar meer feeling met onze panden”

de woningen in een zo goed mogelijke staat te verhuren. We onderhouden
deze goed, maken deze toekomstbestendig, energiezuinig en vragen hier een
eerlijke prijs voor. Hiervoor zetten wij een deel van de huur apart, zodat er altijd
financiele ruimte is. Door goed voor onze panden te zorgen behoudt de buurt
en daarmee de woning zijn 5waarde. Dat is een stuk leuker voor de huurder en

Ook na de verhuur van de woning probeert Ben Housing haar klanten bij te

voor ons een stuk minder stressvol op de lange termijn.

staan met het beantwoorden van vragen of juridisch advies. “De communicatie
met Ben verloopt soepel; we worden snel en plezierig geholpen maar ze zijn

“Dat geeft ons de voldoening. En ja, soms is het even lastig, soms is het gedoe,

altijd wel reëel over de mogelijkheden. Omdat wij het beheer van onze panden

soms ligt de druk hoog omdat het belang groot is, maar je moet er echt plezier

uitbesteden aan Ben Vastgoedbeheer hebben wij ook na de verhuur veel con-

uit kunnen halen. Ben Housing helpt daarbij, door ons te voorzien van kundig

tact. Prettig is dat wij één vast contactpersoon hebben toegewezen gekregen.

(juridisch) advies en door het ontzorgen brengen ze de “Fun factor” terug in het

Deze contactpersoon weet goed wat er speelt in onze panden, en kan daarin

huren. En ook al zijn wij met 8 panden niet de grootste klant van Ben Housing,

ook een adviserende rol spelen.”

we krijgen de volledige aandacht en we voelen ons daardoor als klant centraal
staan. Wij hopen dan ook onze woningen te kunnen blijven verhuren en beheren

“Door het beheer uit te besteden houden we eigenlijk alleen maar meer feeling

via Ben Housing. Met het advies dat zij geven en de kennis die zij delen groeien

met onze panden. we ontvangen maandelijks heldere huuroverzichten waardoor

wij als vastgoedbeleggers; inmiddels kunnen mensen ons zelfs benaderen voor

we een goed inzicht hebben in de financiële status en leegstand van onze

een advies. Deze houvast, samen met de stabiliteit en rust die Ben Housing en

panden. Omdat alles zorgvuldig wordt vastgelegd en gerapporteerd, de check-

Ben Vastgoedbeheer ons bieden vinden wij als verhuurders doorslaggevend.

ins en check-outs grondig worden uitgevoerd en we de mogelijkheid hebben om
tussentijdse inspecties te laten uitvoeren, worden we op beginnende problemen

Ben Vastgoedbeheer
Ben Vastgoedbeheer is een zusteronderneming van Ben
Housing en expert op het gebied van het zowel technisch als
financieel beheren van vastgoedportefeuilles.
Ben Vastgoedbeheer werkt met het vastgoedbeheersysteem
Bloxs, waardoor u goed kunnen informeren over de technische
en financiële administratie van uw portefeuille.

Technisch beheer

Financieel beheer
Innen van de huurpenningen op bankrekening van Stichting
derdengelden Ben Housing.
Maandelijks overzicht binnen te komen huur en
daadwerkelijke binnen gekomen huur
Volledig inzicht over de financiële status van uw woning

Aanmanen en versturen van sommaties op het moment dat
de huurder zijn verplichtingen niet nakomt.

Aannemen en verwerken van technische meldingen

Advies voor jaarlijkse huurverhogingsbrieven, tevens
opstellen en versturen

Opvolging geven aan technische meldingen en verdere
communicatie met de huurder

Advies inzake voorschotverrekeningen

Uitvoering en controle van werkzaamheden n.a.v. de
technische meldingen (via foto’s en filmpjes)
Registratie van alle meldingen in ons vastgoedsysteem

Aanwezig bij huurderswissel met digitaal inspectierapport

Mogelijkheid tot uitvoeren tussentijdse inspecties

Tussentijdse inspecties (additioneel)
Voor het uitvoeren van tussentijdse inspecties, die voorzien zijn
van een fotorapportage rekenen wij een vast bedrag van
€ 195,00 exclusief 21% BTW per rapport.
Hiervoor bezoeken en inspecteren wij de woningen grondig en
trekken wij aan de bel in het geval van technische
mankementen of zaken die afwijken van de afspraken die in de
huurovereenkomst zijn vastgelegd.

Ons aanbod:
Voor het technisch- en financieel beheer rekenen wij 8% van de maandelijkse huurstroom, exclusief 21% BTW.

Samenwerking met DVDW

Contact en informatie

Ben Housing werkt sinds jaar en dag nauw samen met het
team vastgoedrecht binnen het gerenommeerde advocatenkantoor DVDW. Bij lastige juridische zaken kan dit kantoor op
uw verzoek ingeschakeld worden.

Wij staan graag voor u klaar en wij houden de drempel graag
laag om met ons in contact te komen.

Vastgoedbeheersysteem Bloxs
Ben Vastgoedbeheer werkt met het vastgoedbeheersysteem
Bloxs dat speciaal is ingericht voor zowel kleine als grote
vastgoedeigenaren die continu overzicht en orde willen hebben
in hun vastgoedportefeuille.

Team Ben Housing
T: +31 10 2040661 (ma t/m vr van 10:00 tot 12:00)
E: info@benhousing.nl
Voor algemene informatie kunt u kijken op onze websites
www.benhousing.nl en www.benxl.nl.

Volg ons op social media:

Dé verhuurmakelaar van Rotterdam

