
Staat de datum van de eindinspectie vermeld.
Staan de verwachte werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden vermeld (voor zover bekend).

De Verhuurmakelaar plant de voor- en eindinspectie in en nodigt de Werkvoorbereider uit. In deze afspraak:
1.

De Verhuurmakelaar plant de voor- en eindinspectie in tijdsblokken, bijvoorbeeld 'tussen 09.30 en 11.30 uur'. De
afspraken worden zoveel mogelijk met dezelfde Verhuurmakelaar en Werkvoorbereider aansluitend aan elkaar gepland,
zodat ze van afspraak naar afspraak kunnen gaan, zonder (op elkaar) te hoeven wachten.

Tijdens de voorinspectie worden duidelijke afspraken gemaakt met de huurder over wat van hem/haar verwacht wordt
bij de oplevering. Zo voorkom je tijdens de eindinspectie onnodige discussies. 

Afspraak: Asbestinventarisatie vindt plaats in bewoonde staat, tenzij sprake is van een uitzonderingssituatie. In geval
van een asbestbesmetting wordt de huurder direct uit de woning geplaatst. De Verhuurmakelaar vraagt aan de
Werkvoorbereider om een mutatiecilinder te plaatsen en de woning te verzegelen.

Er wordt afgestemd tussen Werkvoorbereider en Verhuurmakelaar welke werkzaamheden verricht moeten worden.
Er worden duidelijke afspraken gemaakt over wat voor rekening van de huurder is.

Er wordt voldoende tijd besteed aan de eindinspectie, zodat alle vragen beantwoord zijn:

De Verhuurmakelaar zorgt dat de overnamelijst hardcopy in de woning ligt na afloop van de eindinspectie.

Wanneer een woning nog recent (+/- binnen 1 jaar of naar eigen inzicht) is gemuteerd, dan voert de Verhuurmakelaar
zonder Werkvoorbereider de voorinspectie uit. Verhuurmakelaar stuurt alle gebruikelijke informatie naar
Werkvoorbereider, met de opmerking dat Werkvoorbereider niet aanwezig hoeft te zijn bij voorinspectie.

De Verhuurmakelaar gaat bij twijfel over herstelwerkzaamheden van de huurder tussen de voorinspectie en
eindinspectie nogmaals langs de woning om te inventariseren of de bewoner de eigen werkzaamheden heeft uitgevoerd.
Indien nodig, kan tijdig rekening gehouden worden met het inplannen van extra dagen mutatieonderhoud.
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