
Lees hier onze algemene voorwaarden



 

De pakketten gelden alleen voor klanten van VERHUURMAKELAAR BAS (hierna te noemen
de verhuurder);                                                                                                                                                          
De genoemde prijzen zijn geldig van 1 januari 2020 t/m 31 december 2020;                                           
Een pakket is geldig voor 1 adres (postcode + 1 huisnummer). Indien er meerdere woningen
verhuurd worden, dient er per adres een nieuw pakket besteld te worden;                                               
Het contact m.b.t. de pakketten verloopt via VERHUURMAKELAAR BAS;                                                    
Nadat een bestelling geplaatst is, zal VERHUURMAKELAAR BAS een bevestigingsmail sturen
met informatie en instructies over de bestelde producten en diensten;                                                       
VERHUURMAKELAAR BAS stelt de tools beschikbaar via woning sites, de verhuurder dient
zelf de woning op social media te plaatsen;                                                                                                       
VERHUURMAKELAAR BAS heeft het recht om tussentijds wijzigingen door te voeren aan de
pakketten die worden aangeboden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.                      
Indien de opdracht door verhuurder om wat voor reden dan ook wordt geannuleerd, vindt er
geen restitutie plaats.
VERHUURMAKELAAR BAS controleert jouw gegevens in het kadaster, en bij de juiste
gegevens plaatsen wij de woning online. Vervolgens maken wij een selectie van de beste
kandidaten en communiceren dit door.

Op de levering van de “basis”-pakketten op verhuurmakelaasbas.nl zijn de Algemene
Voorwaarden van Verhuurmakelaar Bas Makelaardij. op 1 december 2019
vastgesteld van toepassing. In aanvulling daarop gelden onderstaande voorwaarden. In
geval van afwijkingen prevaleren de onderstaande voorwaarden boven de Algemene
Voorwaarden Verhuurmakelaar Bas makelaardij.

Algemeen



Funda

Een uitgebreide plaatsing op Funda houdt in: maximaal 15 foto's, alle kenmerken en
de volledige omschrijving;

Indien het een recreatiewoning betreft, zal deze op Funda gecategoriseerd worden
onder ‘Recreatiewoningen’;

Bij voortijdig verwijderen van de advertentie op Funda is de verhuurder verplicht om
een reden op te geven, tevens vindt er geen restitutie plaats.

De verhuurder is verplicht bij verhuur van de woning de uiteindelijke verhuurprijs te
vermelden.

Advertentie verlengen

Een Bas Basis pakket van VERHUURMAKELAAR BAS is 1 maand geldig. Dit houdt in dat
een woningadvertentie voor een periode van 1 maand geplaatst wordt op
VERHUURMAKELAAR BAS en Pararius en Jaap.nl. Na afloop van die maand wordt de
advertentie automatisch verlengd tegen een gereduceerd tarief van €75,-                      
                                                                                                         
Een Bas Basis plus-pakket van VERHUURMAKELAAR BAS is 3 maanden geldig. Dit
houdt in dat een woningadvertentie voor een periode van 3 maanden geplaatst wordt
op VERHUURMAKELAAR BAS, Pararius.nl, Funda.nl, Jaap en huurwoningen.nl Indien
een woning na deze 3 maanden nog niet verhuurd is, wordt de advertentie
automatisch verlengd tegen een gereduceerd tarief van €175,- worden verlengd.

Automatische verlengingen kunnen elk gewenst moment stopgezet worden via een
email naar info@verhuurmakelaarbas.nl onder vermelding van het adres van de
woning en de tekst: stop abonnementen.

De verlenging van een Bas Basis en Bas-plus-pakket kan besteld worden doormiddel
van een email naar info@verhuurmakelaarbas.nl met bijschrift; verlening Basis plus
advertentie. 

 
Instructies hiervoor worden altijd meegestuurd met de bevestigingsmail.


