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Ligt uw huurprijs te hoog of te laag? In 
beide gevallen is het niet voordelig voor 
uw investering. Elke maand dat uw huis of 
appartement niet verhuurd is, is een inkomst 
die u misloopt. Via de huurschatter van de 
Vlaamse overheid kan u een schatting maken 
van de huurprijs in functie van uw type 
woning. Geen idee hoeveel de gemiddelde 
huurprijs van een appartement in Vlaanderen 
bedraagt? Volgens de Confederatie van 
Immobiliënberoepen (CIB) ligt de huurprijs op 
zo’n 700 euro per maand. 

Indexering van uw huurprijs
Eens de huurprijs vastligt, kan u er weinig aan 
wijzigen. U kan de huurprijs wel één keer per 
jaar indexeren. Dit is wel enkel mogelijk op de 
vervaldag van het contract en op basis van de 
gezondheidsindex.
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Bepaal de correcte huurprijs

Leg een correcte huurprijs 
vast 

De huurprijs voor uw huis of 
appartement komt uiteraard in de 
huurovereenkomst. Maar hoe bepaalt 
u die huurprijs? Estero kan u daarbij 
helpen. Wij kijken naar een aantal 
eigenschappen van uw huurwoning 
en naar de ligging. Aan de hand 
daarvan en dankzij onze kennis 
van de huurmarkt kunnen we u een 
correcte huurprijs voorstellen.

http://www.huurschatter.be


Als u een woning of appartement 
verhuurt, mag u zelf kiezen aan wie. Let 
wel op: discriminatie op vlak van geloof, 
geaardheidheid, huidskleur of handicap mag 
geen deel uitmaken van uw keuze. 

Welke vragen mag ik stellen aan mijn huurder? 
Zo is het wettelijk toegestaan om volgende 
informatie op te vragen:
- de identiteit
- de woonplaats
- een bewijs van inkomen
- met hoeveel personen de woonst zal 
betrokken worden

Daarnaast kan u proberen een referentie op te 
vragen bij de vorige verhuurder om te polsen 
naar het huurgedrag van de kandidaat.
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Kies oplettend uw huurder

Wij handelen de administratie 
voor u af

• Uw administratief dossier altijd up-
to-date

• Gegevens van uw eigendom(men)

• Gegevens van uw huurder(s), 
bewindvoerder(s) en/of andere 
contactpersonen

• Attesten opvragen en opvolgen

• Verzekeringen opvragen en 
opvolgen

• Briefwisseling met de huurder(s)

• Schadegevallen afhandelen



Normaal worden huurcontracten opgesteld 
voor 9 jaar, maar contracten op korte termijn 
tot 3 jaar zijn ook een optie. Een nieuwe 
huurder die je beter wil leren kennen? Dan 
kan je een kortlopend contract van 1 jaar 
voorstellen. Wilt u als huurder of verhuurder 
het kortlopend contract op de einddatum 
stopzetten? Dan moet u minstens 3 maanden 
op voorhand het contract opzeggen. Doet u 
dat niet, dan wordt het contract meteen één 
van lange termijn, dus voor 9 jaar.

Let wel op: als verhuurder moet u het 
huurcontract laten registreren. Doet u dat niet 
binnen de twee maanden na ondertekening, 
dan kan de huurder de overeenkomst 
beëindigen zonder opzeggingstermijn of 
opzeggingsvergoeding. 
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Korte of lange termijn?

Zorg voor een stevig 
huurcontract

Zelf verhuren met een 
standaardcontract dat men van het 
internet plukt, dat kan iedereen. 
Maar om problemen te vermijden is 
een goed onderbouwd huurcontract 
dat aan alle wettelijke bepalingen 
voldoet een absolute noodzaak. Om 
als verhuurder optimaal beschermd 
te zijn, laat u verhuurdocumenten 
beter opstellen door vakmensen, 
zoals Estero.



Een nauwkeurige plaatsbeschrijving 
voorkomt discussie 
Zonder gedetailleerde plaatsbeschrijving van 
uw huis of appartement hebt u geen been om 
op te staan. U kunt dan immers niet aantonen 
welke schade of wijzigingen aan de huurder te 
wijten zijn en op zijn kosten hersteld moeten 
worden. Estero weet uit ervaring waarop 
u moet letten en staat u graag bij met het 
opstellen van een plaatsbeschrijving.

Brandverzekering verplicht
Zorg ervoor dat u verzekerd bent voor brand- 
en waterschade. Dit is immers verplicht voor 
zowel de huurder als de verhuurder. Estero 
adviseert aan de huurder om de inboedel te 
verzekeren, ook al is dit niet verplicht door het 
huurdecreet.

Huurwaarborg en schade
Schade aan uw verhuurd pand? Daar is de 
huurwaarborg voor. De huurder staat tijdens 
het huurcontract in voor kleine herstellingen 
en schade waar hij zelf voor gezorgd heeft. 
Als verhuurder zorgt u dan weer voor de 
grotere klusjes.

Zonder energieprestatie-certificaat 
mag u niet verhuren
U moet een energieprestatiecertificaat (EPC) 
hebben voor elk huis of appartement dat u op 
de huurmarkt aanbiedt. Zo’n EPC geeft aan de 
hand van een score weer hoe energiezuinig de 
woning is. Alleen erkende energiedeskundigen 
mogen een EPC opmaken. Zoek niet ver: 
Estero heeft energiedeskundigen in huis die u 
met raad en daad bijstaan!

Registratie huurcontract verplicht
Als verhuurder is het verplicht om een 
huurcontract van een gebouw dat uitsluitend 
bestemd is voor bewoning te registreren. 
De huurder kan ook een huurcontract laten 
registreren, maar het is geen verplichting. 

Verhuring via Estero kan u uitkomst bieden. U geniet daardoor van 
meer voordelen dan u zou verwachten.

Het spreekt vanzelf dat u uitkijkt naar een loyale en betrouwbare 
huurder. Alleen zo kan uw investering immers optimaal renderen. 
Daarom gaan wij zeer grondig te werk wanneer we uw huis of 
appartement op de huurmarkt aanbieden. Hieronder lijsten we 
alvast enkele verplichtingen op waar zowel de huurder als de 
verhuurder aan moeten voldoen.
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Verplichtingen



Estero neemt het beheren 
van appartementen en 
huizen graag van u over. 
Op die manier kan u 
zorgeloos genieten van 
de opbrengsten van het 
vastgoed.



Zorgeloos uw huis of appartement verhuren

U heeft een huis of appartement dat u graag wilt verhuren, maar u weet niet goed hoe 
daaraan te beginnen. Estero neemt het beheren van appartementen en huizen graag van 
u over. Op die manier kan u zorgeloos genieten van de opbrengsten van het vastgoed.

Verhuring via Estero privaatbeheer kan u uitkomst bieden. U 
geniet daardoor van meer voordelen dan u zou verwachten.

Het spreekt voor zich dat u uitkijkt naar een loyale en 
betrouwbare huurder. Alleen zo kan uw investering immers 
optimaal renderen. Daarom gaan wij zeer grondig te werk 
wanneer we uw huis of appartement op de huurmarkt aanbieden.

U hoeft zelf niets meer te doen: wij regelen elk aspect verbonden 
aan het verhuren van uw huis of appartement. Tot in de puntjes.

Tijd en moeite besparen, dankzij ons

• Een marktconforme huurprijs: u krijgt waar u recht op hebt

• Een doorgedreven publiciteitscampagne

• Kandidaat-huurders worden optimaal begeleid bij bezichtiging 
van de woning

• Kandidaat-huurders worden grondig doorgelicht

• Wij kiezen voor u de best mogelijke huurder

• Een huurovereenkomst die 100% voldoet aan de recentste 
wettelijke bepalingen
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Steeds 
tot uw dienst
Altijd rechtstreeks contact met een medewerker van Estero.  
Niet wanneer wij vrij zijn, wel wanneer ù het nodig heeft.

Jasper De Meyer

Marie Danneels
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info@estero.be

estero.be

Kantoor Denderhoutem
Molenstraat 52/2

9450 Denderhoutem

Kantoor Gent
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 b300

9051 Gent

Kantoor Antwerpen
Posthofbrug 6-8
2600 Antwerpen

Kantoor Brussel
Bischoffsheimlaan 15

1000 Brussel


