Huren bij Bernheze makelaars | Hoe werkt het?

U heeft een huurobject gezien waarin u
interesse heeft?
Check vooraf of u in aanmerking komt. De
inkomenseis is 3,5 keer de maandhuur
(bruto)

U wilt graag een kijkje nemen en u kunt
de volgende vragen met NEE
beantwoorden?
• Heeft u een persoonlijke lening?
• Heeft u een hypothecaire schuld?
• Zit u in de schuldsanering?
• Bent u weleens failliet geweest?
• Heeft u een negatieve BKR registratie?
• Staat u onder curatele of bewind?
Stuur dan een email aan info@bernheze.nl
om uw interesse kenbaar te maken

Kijkmiddag
Wij benaderen u om een
bezichtigingsafspraak te plannen
tijdens de door ons geplande
kijkmiddag.
Zit de kijkmiddag vol, dan laten we u
dit weten en noteren u als
reservekandidaat.

Zijn uw gegevens compleet
aangeleverd?
Uw gegevens worden gecontroleerd
n.a.v. de gestelde voorwaarden

U komt in aanmerking?
U wordt getoetst via een extern
bedrijf (validate group), hiervan krijgt
u een link doorgemaild.

U heeft de toets succesvol
doorlopen en u en de verhuurder
willen met elkaar verder?
Wij verifieren uw gegevens en leggen
deze tezamen met onze bevindingen voor
aan onze opdrachtgever

Verhuurder is akkoord?
U krijgt een voorstel.

Is er een tijdstip met u gepland?
U ontvangt een afspraakbevestiging via e-mail. Hierin
ontvangt u als bijlage ook het
inschrijfformulier voor als u zou
willen gaan huren.

U accepteert een woning?
Wij maken een concept
huurovereenkomst op die u na
akkoord op ons kantoor ondertekend.

U wilt, naar aanleiding van de
bezichtiging, kenbaar maken te
willen gaan huren?
U levert inschrijfformulier + alle
gevraagde documenten in één
keer aan bij info@bernheze.nl

U komt niet in aanmerking?
U krijgt hiervan een email, uw
gegevens worden in verband met
de wet AVG uit ons dossier
verwijderd

U heeft de toets niet succesvol
doorlopen?
Wij nemen contact met u op.

U heeft getekend?
Oplevering van de woning wordt
gepland. Veel woonplezier!

