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085 732 55 28
085 732 55 21
info@verhurendnederland.nl
www.verhurendnederland.nl

Verhurend Nederland, brancheorganisa e
voor de Nederlandse verhuurmarkt.
Van de leden:
- Ontstaan door ini a ef vanuit de verhuurbranche
Voor de leden:
- Belangenbehar ging
- Ledenvoordelen direct beschikbaar voor leden
zonder verdienmodel voor Verhurend Nederland
- Kennis delen
Door de leden:
- Bestuursleden aoms g uit de verhuurbranche
Basislidmaatschap:

€500,- per jaar

Beschikbare pluspakkeen:
- Plus Pakket 1 – Preven e
- Plus Pakket 2 – Gezamenlijke inkoop
Voor meer informa e over de beschikbare pakkeen Zie achterzijde of,
Kijk op: www.verhurendnederland.nl

€ 500,00 per jaar

Basislidmaatschap

Bijwonen 2 netwerkbijeenkomsten (voor 1 persoon) per jaar
Bijwonen bedrijfspresentaes bij leden (ieder kwartaal)
Gebruik logo Verhurend Nederland in bedrijfspresentae
Vermelding als lidbedrijf op website Verhurend Nederland
Abonnement op digitale nieuwsbrief
Presentae als lidbedrijf bij communicae in de markt
Brancheleveringsvoorwaarden (B2B en B2C)
Bijwonen algemene ledenvergadering incl. stemrecht voor 1 persoon
Gebruik Verhurend Nederland klantbeoordelingwidget
Gebruik Lidmaatschapsschild Verhurend Nederland
pakketprijs € 250,00 per jaar

Plus Pakket 1 - Prevene
Acceptaebeleid
Diefstal en Fraude prevene

-

Aangie diefstal/verduistering
Materieelverzekering
Ziektekostenverzekering
Arbodienstverlening
Incasso

-

Branchebreed debiteuren acceptaebeleid
30% korng op Crimimail
(zwarte lijst dubieuze huurders)
gras aangie op www.aangiedigitaal.nl
Tot 15% premiekorng per jaar
Tot 10% premiekorng per jaar
€ 15,00 korng per medewerker per jaar
Aansluing incassobureau met voordelige
tarieven

Plus Pakket 2 – Gezamenlijke inkoop
Juridische Ondersteuning
Financieel en Banquair advies
Telefonie (vast)

-

Telefonie (mobiel)

-

Fotografie
Presentae en Communicae

-

Vraagbaak

-

pakketprijs € 250,00 per jaar

25% korng op uurtarief
10% korng op adviestarieven
100% korng op installae.
30% besparing op gesprekskosten.
Tot € 250,00 korng op project fee.
Lagere gesprekskosten.
30% korng op uurtarief incl. aooprechten
10% korng op correspondenecheck,
25% korng op persberichtenservice
Kosteloos verstrekken van informae

Voor meer informae over Verhurend Nederland of lidmaatschap,
Kijk op: www.verhurendnederland.nl of neem contact met ons op.

