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grondig beeld te geven van een woning en kunnen 
bezichtigingen eenvoudig online ingepland worden. 
Daarnaast vinden wij het heel belangrijk om zeven 
dagen per week bereikbaar te zijn. Niet alleen 
voor vragen, maar ook voor bezichtigingen. Mede 
hierdoor verhuren wij bijna elke woning 
zonder leegstand.”

GOEDE BEHANDELING
De gebruiksvriendelijkheid van de website werpt zijn 
vruchten af. Doordat woningzoekenden door de vele 
foto’s en video’s al een concreet beeld hebben van de 
woning, komen ze heel gericht bij een bezichtiging. 
Dit zorgt ervoor dat de open dagen erg succesvol 
zijn en er altijd een geschikte huurder kan worden 
aangedragen. “De huurder goed bedienen is de 
basis voor het vinden van een geschikte kandidaat.” 
Ook expats die nog in het buitenland zijn, huren 

Een verhuurmakelaar die het voor zowel de huurder 
als de verhuurder zo transparant en eenvoudig 
mogelijk maakt. Het klinkt bijna te mooi om waar te 
zijn. Toch is dit de werkwijze van verhuurspecialist 
Hausing. Door enkel te focussen op de verhuur van 
woningen, kunnen zij dit tot in de puntjes uitvoeren. 
Wij spraken Edoardo, eigenaar van Hausing, in zijn 
kantoor aan de Emmastraat, over de gemakken en 
voordelen voor beide partijen.

GEMENE DELER
Zowel de huurder als verhuurder is op zoek naar 
kwaliteit. De één in de vorm van een woning en 
de ander in de vorm van een geschikte kandidaat. 
Verhuurspecialist Hausing faciliteert in deze gemene 
deler. “Wij hebben goed geluisterd naar de frustraties 
van de huurders en zijn hiermee aan de slag gegaan. 
Zo is onze website erop ingericht om snel een 

 HAUSING  LIFESTYLE WONEN

met regelmaat een woning bij Hausing. Zij worden 
aan de hand van een persoonlijke videoboodschap 
gepresenteerd aan de verhuurder. “Behalve een 
goede screening, vinden wij het net zo belangrijk dat 
een verhuurder altijd een goed gevoel heeft bij 
de kandidaat”. 

RELAXTE SFEER
Een andere kracht van Hausing is de 
laagdrempeligheid. “Geen maatpakken en Santoni’s, 
maar een relaxte sweater met een paar gympen past 
beter bij ons. Ons team bestaat uit zes personen en 
wij zijn stuk voor stuk mensen-mensen. Onze klanten 
variëren van beleggers met honderden panden tot 
privépersonen die één à twee woningen bezitten. 
Iedereen is welkom en dat gevoel willen wij uitstralen 
naar onze klanten.”

Bij Hausing betaal je als verhuurder een vaste 
courtage van € 950 per verhuurde woning en per 
contract. Inclusief is het maken van de foto’s en video, 
garantie dat het binnen 48 uur online staat, screening 
van de huurders en nog veel meer!
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