Ontdek hier het NVM Verhuurplatform
Vanaf begin februari is het NVM Verhuurplatform in gebruik genomen. Hiermee heeft u de
mogelijkheid om een koopwoning te verhuren op basis van de Leegstand met toestemming
van de hypotheekverstrekker. ABN AMRO, Florius, MoneYou, Direktbank, MNF Bank,
Woonnexxt en ING zijn de eerste hypotheekverstrekkers die deelnemen aan het platform.
Voor 1 maart zal SNS Bank daaraan toegevoegd worden en ook de andere
hypotheekverstrekkers zullen op termijn volgen.
Hoe werkt het?
Met het NVM Verhuurplatform bent u samen met uw makelaar in de gelegenheid om in drie
eenvoudige stappen een volledig proces voor verhuur op basis van de Leegstandwet aan te
bieden. Het platform voorziet u van alle gemakken om dit snel en adequaat te kunnen
doorlopen. Belangrijk is niet te wachten tot een huurder gevonden is. Houdt u rekening met de
doorlooptijd van minimaal 2 weken voor het verkrijgen van toestemming van de
hypotheekverstrekker en de vergunning.
Dossier aanmaken
Indien u kiest over te gaan tot verhuur van de te koop staande woning zal u aan een aantal
voorwaarden moeten voldoen. Het platform neemt u mee in het controleren van deze
voorwaarden. Na het doorlopen van deze voorwaarden zal het opdrachtformulier gegenereerd
worden, welke na ondertekening wordt geüpload naar het platform. Hiermee wordt direct een
voorwaardelijke toestemming aangevraagd bij de betreffende hypotheekverstrekker.
Aanvragen/uploaden vergunning
Na het verkrijgen van de voorwaardelijke toestemming kunt u de vergunning voor verhuur bij
de gemeente aanvragen. Vanaf dit moment kunt u samen met uw makelaar op zoek gaan naar
een huurder. Via het platform wordt het standaardaanvraagformulier van de rijksoverheid
beschikbaar gesteld. Na het verkrijgen van de vergunning moet deze worden geüpload en
moeten zowel de begin- als de einddatum van de vergunning in het systeem vastgelegd
worden. Het vastleggen van deze data is zeer belangrijk in verband met het monitoren van het
dossier.
Verhuren woning
Als de eerste twee stappen afgerond zijn kunnen de benodigde formaliteiten geregeld worden
tussen huurder en verhuurder. Het platform verstrekt de huurovereenkomst en noodzakelijke
akten die de door betreffende hypotheekverstrekker worden gehanteerd. De ondertekende
documenten kunt u weer uploaden in het systeem voor een controle door de
hypotheekverstrekker. Na goedkeuring van de documenten volgt een definitieve toestemming
voor verhuur van de hypotheekverstrekker.
Kosten
De kosten die het verhuurplatform in rekening brengt, onder andere benodigd voor aanvraag
naar de bank toe, bedragen € 125,= exclusief btw. De gemeentelijke legeskosten voor de
aanvraag voor de vergunning in het kader van de Leegstandswet bedragen € 148,60. Deze
vergunning is maximaal 5 jaar geldig. Daarnaast worden de kosten van het zoeken naar een
geschikte huurder apart door de makelaar in rekening gebracht. Neem hierover contact op met
ons kantoor.

