Wij begeleiden u graag bij de aan- en
verkoop of verhuur en beheer van uw woning

072 512 21 29

•

INFO@PINEDOMAKELAARDIJ.NL

•

WWW.PINEDOMAKELAARDIJ.NL

JOSHUA VERTELT:
In 2006 startte ik op een zolderkamertje als specialist in
huur, verhuur en beheer. Al snel groeiden wij uit tot de
grootste speler in de regio op dit gebied. De afgelopen
jaren hebben wij onze dienstverlening steeds verder
uitgebreid, omdat ons regelmatig werd gevraagd naar de
mogelijkheden omtrent aankoop en verkoop. Inmiddels
zijn wij uitgegroeid tot een full service makelaarskantoor.
Particulieren, bedrijven, beleggers, stichtingen en
woningcorporaties; allemaal vinden zij bij Pinedo Makelaardij
de sleutel naar hun ideale match!

PINEDO:

DE FULL SERVICE MAKELAAR

Als u een woning wilt huren, verhuren, kopen of verkopen dan is dat vaak de start
van een nieuw begin. U gaat bijvoorbeeld samenwonen of juist scheiden, u start
een nieuwe baan, gaat emigreren of u besluit uw geld te investeren in vastgoed.
Het (ver)kopen of (ver)huren van een woning is daarom altijd een spannende
aangelegenheid, waar u professionele hulp goed bij kunt gebruiken.
Het team van Pinedo Makelaardij maakt met veel zorg en persoonlijke
aandacht onderscheid tussen de zakelijke, emotionele en praktische kant die
horen bij de fase die voor u ligt. Met onze persoonlijke aandacht, transparante
aanpak en scherpe tarieven proberen wij het anders te doen dan andere
makelaarskantoren.

VERHUUR
EN BEHEER,
AANKOOP EN
VERKOOP

ÉÉN
TRANSACTIE,
TWEE
TEVREDEN
PARTIJEN

TRANSPARANTE
COMMUNICATIE

KORTE LIJNEN EN
PERSOONLIJKE
BEGELEIDING

U wilt uw woning/
bedrijfspand verhuren
Overweegt u om uw woning of bedrijfspand te verhuren? Dan komt er ongetwijfeld een hoop op u af.
U speelt misschien met vragen als: hoe bepaal ik de huurprijs, hoe vind ik een betrouwbare huurder,
mag ik als particulier ‘zo maar’ mijn woning verhuren en hoe zit het met de huurbescherming en
andere wet- en regelgeving?
Pinedo Makelaardij is al jaren de specialist op het gebied van verhuur. Wij begeleiden u graag in het
verhuurtraject; van juridisch advies tot het screenen van huurkandidaten en van het opstellen van de
huurovereenkomst tot de daadwerkelijke overdracht. Met onze ruime expertise en deskundigheid
proberen wij u te behoeden voor onverwachtse problemen. Bij Pinedo Makelaardij kunt u uw woning
of bedrijfspand met een gerust hart verhuren.

Veelal binnen 1 maand verhuurd
Pinedo Makelaardij beschikt over een ruime database van personen die op zoek zijn naar een
huurwoning, waaronder veel expats. Dankzij ons grote netwerk en onze online vindbaarheid,
verhuren wij de meeste woningen binnen één maand.

Bij Pinedo Makelaardij kunnen wij u begeleiden bij zowel tijdelijke verhuur
als verhuur voor onbepaalde tijd. Wij zijn specialist in onder andere:
• tijdelijke verhuur van te koop staande woningen (Leegstandswet);
• tijdelijke verhuur van woningen bij verblijf in het buitenland;
• verhuur als investering/belegging;
• verhuur van bedrijfspanden;
• verhuur bij herontwikkeling en renovatieprojecten;
• verhuur van uw woning (tijdelijk of permanent).

VERHUURPAKKET
Algemeen en juridisch advies

Verzorgen van bezichtigingen

Recherche bestemming

Screening kandidaat huurders
incl. creditcheck(s) en ID-check(s)

Begeleiding aanvraag leegstandsvergunning
(indien van toepassing)

Opstellen huurovereenkomst

Fotograferen van uw woning

Bespreken huurovereenkomst

Online promotie op funda.nl, pinedo.nl en
social media

Opleveren huurwoning

Mailing naar zoekersbestand

Opmaak inspectierapport incl. foto’s

TARIEF: Eenmalig 1 maand huur + opstartkosten à € 125,-* (excl. 21% btw)
* Opstartkosten: voor het opstarten van de verhuur, foto’s maken, raampresentatie, een bord plaatsen en het
aanmelden op diverse websites, waaronder funda.nl, rekenen wij een tarief van € 125,- excl. btw.
Voor de verhuurbegeleiding van bedrijfspanden gelden andere tarieven en condities. Neem contact met ons op
voor een op maat gemaakte offerte.

U wilt het beheer van uw woning
of bedrijfspand uitbesteden
Realiseer u van te voren goed dat u na de verhuur van uw woning of bedrijfspand, niet helemaal
achterover kunt gaan leunen. Het begint pas echt op het moment dat de verhuur in is gegaan. U bent
dan het eerste aanspreekpunt voor uw huurder, u zult mogelijk klachten van uw huurder moeten
oplossen, gebreken moeten verhelpen of er kunnen mogelijk huurachterstanden ontstaan.
Bij eventuele conflicten geniet uw huurder bovendien van vergaande wettelijke bescherming. Kortom,
de verhuur van uw woning kan een flinke last worden. Zeker als u niet volledig op de hoogte bent
van de wetgeving of als u in het buitenland verblijft. Pinedo Makelaardij neemt u die lasten graag uit
handen door het beheer van uw woning of bedrijfspand van u over te nemen. Wij vormen de formele
scheiding tussen verhuurder en huurder. Bovendien verzorgen wij o.a. de maandelijkse facturatie,
de jaarlijkse huurverhoging, doen inspecties, bewaken de contracttermijnen en sturen bij gebreken
technische dienst langs (onze eigen monteur of indien gewenst uw eigen monteur). Verhuren wordt
pas echt zorgeloos als u kiest voor het beheerpakket van Pinedo Makelaardij.

“

UW BEHEERZAKEN ONLINE INZICHTELIJK
IN HET ‘VERHUURDERSPORTAAL’

”

In ons verhuurdersportaal zijn al uw verhuur- en beheerzaken inzichtelijk. In dit online portaal heeft
u o.a. inzage in het contract, inspecties van uw pand en de communicatie tussen uw huurder en
Pinedo Makelaardij. Onze rapportages geven u bovendien extra inzicht in de financiële situatie van
uw vastgoedportefeuille. Ook uw huurder krijgt een eigen omgeving in het online portaal. Naast hun
huurgegevens vinden zij hier o.a. de mogelijkheid om onderhoudsmeldingen in te dienen. Ons team
verwerkt deze dagelijks, terwijl de huurder én u de status via het portaal kunnen volgen.

Zorgeloos verhuren met de beheerpakketten van Pinedo
Onze volledige ontzorging heeft ertoe geleid dat wij inmiddels zijn uitgegroeid tot dé beheerexpert
voor verhuurders in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Overijssel. Wij beheren niet alleen
panden van particulieren en bedrijven, maar ook van woningcorporaties, zorginstellingen en
overheden. Wilt u ook zorgeloos verhuren? Kies voor het verhuur- en beheerpakket van Pinedo
Makelaardij. Heeft u uw pand reeds verhuurd, dan kunt u ook kiezen voor een los beheerpakket.
Voor de verhuurbegeleiding van bedrijfspanden gelden andere tarieven en condities.
Neem contact met ons op voor een op maat gemaakte offerte.

“

ALS WONINGBEHEERDER ZIJN WIJ

24/7 BEREIKBAAR

VOOR UW HUURDER!

”

AANBEVOLEN

VERHUUR- EN
BEHEERPAKKET

BEHEERPAKKET

Algemeen en juridisch advies

24/7 bereikbaar voor huurder(s)

Recherche bestemming

Maandelijkse facturatie van de huur

Begeleiding aanvraag leegstandsvergunning
(indien van toepassing)

Afhandeling betalingsproblemen

Fotograferen van uw woning

Maandelijkse rapportage

Online promotie op funda.nl, pinedo.nl en
social media

Doorvoeren jaarlijkse huurverhoging

Mailing naar zoekersbestand

Bijhouden contracten/Bewaken van termijnen

Verzorgen van bezichtigingen

Klachtenafhandeling huurder

Screening kandidaat huurders
incl. creditcheck(s) en ID-check(s)

Aansturing van eigen technische dienst bij
mankementen van de woning

Opstellen huurovereenkomst

Jaarlijkse inspectie

Bespreking huurovereenkomst

Eindinspectie huurwoning

Opleveren huurwoning
Opmaak inspectierapport incl. foto’s
24/7 bereikbaar voor huurder(s)
Maandelijkse facturatie van de huur
Afhandeling betalingsproblemen
Maandelijkse rapportage
Doorvoeren jaarlijkse huurverhoging
Bijhouden contracten/Bewaken van termijnen
Klachtenafhandeling huurder
Aansturing van eigen technische dienst bij
mankementen van de woning
Jaarlijkse inspectie
Eindinspectie huurwoning

TARIEF: Eenmalig ¾ maand huur +
opstartkosten à € 125,-* + 6% van de
bruto te incasseren huur (excl. 21% btw)

TARIEF: 6% van de bruto te incasseren
huur (excl. 21% btw)

* Opstartkosten: foto’s maken, raampresentatie, een bord plaatsen en het aanmelden op diverse websites,
waaronder funda.nl, rekenen wij een tarief van € 125,- excl. btw.

U wilt uw woning verkopen
Bij de verkoop van uw woning komt meer kijken dan een bord in de tuin en een plekje op funda. Het
vereist in onze ogen deskundige hulp op maat. Iedere woning vraagt namelijk om een andere tactiek,
vaak is dit ook afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Maar welke verkooptactiek we ook bepalen, wij
kiezen in ieder geval voor een transparante aanpak. Oók naar de kopers.
Dat betekent dat wij bij de verkoop van uw woning niet alleen maar de pluspunten van uw woning
benoemen, maar een reëel beeld van uw woning laten zien, om misverstanden te voorkomen.
Vertrouwen is in onze ogen van cruciaal belang voor optimaal resultaat. Zo houdt iedereen een goed
gevoel over aan de transactie, terwijl de kans op vervelende staartjes minimaal is. Eén transactie, twee
tevreden partijen.

Benieuwd wat uw woning waard is in de huidige markt? Het bepalen van de waarde van uw woning
is vaak de eerste stap op weg naar een succesvolle verkoop. Neem contact met ons op voor het
maken van een vrijblijvende afspraak.

“

UW BELANGEN STAAN VOOROP

INCLUSIEF EEN TEVREDEN
GEVOEL BIJ DE KOPER

TRANSPARANTIE WERKT!

”

VERKOOPPAKKET
Waardebepaling en verkoopadvies

Het voeren van onderhandelingen

Verzorgen van een goed gedocumenteerd
dossier (ter bescherming van u als verkoper)

Opstellen van de koopovereenkomst

Professionele foto’s en teksten van uw
woning

Bespreken van de koopovereenkomst

Opmaak van plattegronden (incl.
meetrapport conform NEN-2580)

Begeleiding van de eindinspectie

Professionele verkoopbrochure

Overdracht bij de notaris

Online promotie op funda.nl en pinedo.nl
en social media

Raampresentatie

Verzorgen van de bezichtigingen

Te Koop bord

Wij rekenen een vast bedrag à € 595,- (incl. btw) aan opstartkosten. Daarnaast
hanteren wij een courtage. Deze is afhankelijk van de verkooptactiek die we
bepalen. Wij komen dus graag eerst bij u langs om de woning te bezichtigen om
een passend advies te kunnen geven.

U wilt een woning kopen
U bent verliefd geworden op een woning!
Een fantastisch gevoel, máár liefde maakt
ook blind. Emoties spelen bij de aankoop van
een woning een niet te onderschatten rol.
Soms zelfs zodanig dat u als koper de zakelijke
aspecten uit het oog verliest.
Dat is zonde, zeker gezien dit waarschijnlijk
de grootste financiële verplichting van
uw leven betreft. Gelukkig kunt u rekenen
op de aankoopbegeleiding van Pinedo
Makelaardij. Als objectieve aankoopmakelaar
kunnen wij o.a. adviseren over de werkelijke
waarde van een woning, u begeleiden bij de
onderhandelingen en kritisch voor u kijken
naar de koopovereenkomst.

Rob Helmus van Loeischerp Hypotheken vertelt over wat de jarenlange
samenwerking met Pinedo Makelaardij zo succesvol maakt:
Goed hypotheekadvies met ‘loeischerpe tarieven’
Als onafhankelijk expert ken ik de mogelijkheden bij meerdere banken. Hierdoor kom ik altijd
tot een optimale hypotheek: passend bij uw persoonlijke situatie én met zo laag mogelijke
maandelijkse woonlasten. Door de korte lijnen en transparante communicatie met Pinedo
Makelaardij kunnen wij snel duidelijkheid geven over uw financiële mogelijkheden. Zo
verzorgen wij vaak gezamenlijk de verkoop, aankoop en financiering van uw woning.
Bel naar 06 134 52 108 voor meer informatie en/of een vrijblijvend hypotheekgesprek.

AANKOOPPAKKET
Vrijblijvende oriëntatie bij Loeischerp
Hypotheken

Eventuele begeleiding bij bouwkundige
keuring

Begeleiding bij tweede en derde bezichtiging

Beoordeling van koopovereenkomst en
andere stukken

Marktonderzoek en prijsadvies voorafgaand
aan bieding

Afhandeling tot en met de notariële
overdracht

Voeren van de onderhandelingen

Ons tarief bedraagt € 950,- plus 10% van het verschil tussen de vraagprijs en de
uiteindelijke lagere aankoopprijs excl. btw (een prestatiegericht tarief).

Pinedo Makelaardij

072 512 21 29

Oudegracht 249

info@pinedomakelaardij.nl

1811 CG Alkmaar

www.pinedomakelaardij.nl

Openingstijden:
Maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur
Vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur

