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Bnbverhuurcursus.nl  is  gestart  door
ondernemers en hoteliers Nikki & Priscilla.
 
Nikki & Priscilla hebben  vanaf 2007 meerdere
verhuurbedrijven opgezet. Dit geeft hun nu
veel financiële vrijheid.Onze passie is om zo veel
mogelijk mensen te helpen bij het creëren van
een semi-passief inkomen door middel van BNB
verhuur, of dit nou een kamer, een
appartement met of zonder ontbijt is, dat maakt
niet uit, verhuren is onze passie.
 
Op dit moment hebben wij al veel studenten
succesvol mogen helpen en delen wij onze
kennis door middel van YouTube, Social Media
entrainingen zoals de bnbverhuurcursus 2.0
 
 

@bnbverhuurcursus.nl

I N F O @ B N B V E R H U U R C U R S U S . N L  |  W W W . B N B V E R H U U R C U R S U S . N L

Nikki & Priscilla
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introductie

Hoe wij begonnen zijn met recreatieve verhuur?
 
Nikki woont zijn hele leven al in Egmond aan Zee. Zijn ouders verhuurden vroeger al kamers
thuis aan Duitse toeristen en ook het zomerhuis werd verhuurd aan Duitse toeristen.
In Egmond is het zo dat veel woningen een zomerhuis achter hun woning hebben. Deze
worden al jaren verhuurd aan voornamelijk Duitse toeristen.
 
Zo is Nikki er als het ware mee opgegroeid. Toen hij zijn eerste appartement kocht en nog
werkzaam was als marinier, verhuurde hij tijdens zijn missies zijn woning voor een aantal
maanden. Dit leverde natuurlijk flink wat extra verdiensten op, waardoor hij een flinke
spaarpot had opgebouwd wanneer hij weer thuiskwam.
 
Dat klinkt al aantrekkelijk toch?
 
En hoe simpel is het… je eigen huis verhuren… je hoeft er geen tweede woning voor aan te
schaffen!

W W W . B N B V E R H U U R C U R S U S . N L

In dit E-book willen wij jullie graag kennis laten maken met de
recreatieve verhuur. Wist je dat dit wel 3x meer opbrengt dan vaste
verhuur?
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I N T R O D U C T I E
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Stel je nou eens voor…
je wilt graag een verre reis maken
voor een aantal maanden, of je bent
vaak weg voor je werk zoals Nikki
destijds was… heb je er wel eens aan
gedacht  om  je  huis  recreatief  te
verhuren?  dit  kan  in  de
zomermaanden  oplopen  tot  wel
€5000,- euro per maand!
 
Die reis kun je dan gratis maken en je
verdriedubbelt je salaris mocht je
voor je werk op pad zijn!

Priscilla was niet alleen verliefd geworden
op Nikki, maar ook op het strand, het dorp
en de gezellige sfeer hier. Wij kregen al snel
de kans om ons droomhuis (met zomerhuis
erachter) te kunnen kopen en vanwege het
verhuren konden  wij  ook  Nikki’s
appartement  aanhouden.  Wij  zijn
begonnen  met  het  verhuren  van  ons
zomerhuis en wat bleek, al onze vaste
lasten werden hieruit gedekt! Wij woonden
dus ‘’gratis’’ en konden hier ook nog eens
lekker van  leven.  Wij  raakten  steeds 
 meer enthousiast over de verhuur, zo
enthousiast dat Nikki nog een appartement
in Alkmaar erbij heeft gekocht dat wij ook
recreatief zijn gaan verhuren. Dit
appartement bleek ook een gouden
aankoop te zijn, want dit zat vanaf het begin
af aan al gelijk het hele jaar volgeboekt!
 
Dit  appartement  bleek  ook  een  gouden
aankoop te zijn, want dit zat vanaf het begin
af  aan  al  gelijk  het  hele  jaar
volgeboekt!Omdat het zo  goed  verliep 
 met  de  verhuur van  onze 
 appartementen, kwam er een vriend van
ons naar ons toe, die ook een tweede
woning op het oog had, maar geen tijd had
om de verhuur te doen, of wij dit voor hem
wilden doen?
 
Nikki werkte destijds nog bij defensie en
Priscilla was werkzaam als teamleidster bij
basic fit, maar vond de verhuur zo leuk, dat
zij dit er wel bij wilde doen. Omdat Nikki nog
steeds veel weg was voor zijn werk, werd
het voor Priscilla naast een fulltimebaan
ook steeds drukker  met  ondertussen  al  5
woningen in de verhuur

W W W . B N B V E R H U U R C U R S U S . N L I N T R O D U C T I E
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START VERHUUR
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Toen er vervolgens nog een kennis naar ons toe kwam die 4 appartementen beschikbaar
had voor de verhuur, heeft Priscilla besloten te stoppen bij basic fit en is zij zich gaan
richten op de recreatieve verhuur en heeft hier een business in opgezet. Financieel ging
het zo goed, dat ook Nikki heeft besloten het over een andere boeg te gooien en ook te
stoppen bij defensie.
 
Daarnaast is het ook superleuk om vakantieverhuur te doen en het mensen naar de zin te
maken.
In augustus 2018 hebben wij besloten een verhuurbedrijf op te zetten.Zo konden wij naast
onze eigen woningen, ook de woningen voor andere mensen gaan verhuren.
 
En omdat wij nu beide veel meer tijd hebben, hebben we ons in Noord-Holland op de
markt gestort. In een mum van tijd (binnen anderhalf jaar) zijn wij gegroeid naar maar liefst
17 woningen waarvan 6 woningen van onszelf.
 
Wij hebben een kantoor geopend, om daar onze gasten te ontvangen en 3 medewerkers
in dienst genomen om ons hierbij te kunnen helpen en om voor onszelf meer vrijheid te
creëren.
 
Wij hadden de mogelijkheid nog een woning erbij te kopen, wederom met zomerhuis en
boem, daar hadden we weer 2 verhuurobjecten.Per woning zetten wij zo’n €35.000,- euro
om per jaar… voor de ene woning wat meer dan de andere, dit is natuurlijk afhankelijk van
een aantal factoren.

W W W . B N B V E R H U U R C U R S U S . N LI N T R O D U C T I E
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Ontstaan
beachhousesea
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Bnb verhuur

DE AFGELOPEN JAREN HEBBEN WIJ ZEER VEEL ERVARING OPGEDAAN EN
ZOVEEL GELEERD. WIJ KENNEN ONDERTUSSEN ALLE INS EN OUTS VAN
HET VAK EN KUNNEN NIET WACHTEN OM DEZE KENNIS MET ANDEREN

TE DELEN!!
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WANT HET BESTE HALEN UIT DE
VERHUUR,

DAT WILLEN WE TOCH ALLEMAAL?

https://bit.ly/2LEbiMb


Denk je eraan om je eigen woning  (of kamer) tijdelijk te gaan verhuren? Of heb je een
tweede woning gekocht en wilde je deze in eerste instantie vast verhuren? Of misschien wil
je net als ons een business starten in het verhuren van recreatiewoningen.
 
Er zijn mogelijkheden genoeg. Laten we deze allemaal even doornemen.
Stel je wilt dus op vakantie, op reis, of je bent veel weg voor je werk. Een leegstaand huis is
zo zonde! En denk eens aan al dat extra geld dat je verdienen kunt door simpelweg je
eigen woning tijdelijk te verhuren!
 
Je stalt je persoonlijke spullen tijdelijk in een opslag of in een van de slaapkamers die je niet
wilt verhuren, een slot op de deur, je maakt je woning verhuur gereed en starten maar!
Zeker in de zomermaanden is dit super lucratief!
Je kunt tot wel €5000,- euro per maand extra verdienen!
Als je dus van plan bent om op reis te gaan, krijg je deze cadeau en gaan wij jou precies
uitleggen hoe je dit het beste kunt doen.
 
Wij hebben al het werk al voor je uitgedacht en uitgeschreven, het enige wat jij hoeft te
doen is ons stappenplan te volgen en aan de slag te gaan. The time is now!

W W W . B N B V E R H U U R C U R S U S . N LS T A P  1  W O N I N G  V E R H U R E N
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Stap 1 woning verhuren
 je hebt een eigen woning of je huurt een woning
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"Je kunt zelfs zonder eigen
woning en zonder eigen geld

starten met verhuren!"

Heb je een tweede woning gekocht? Wilde
je deze vast gaan verhuren? Heb je je al
eens verdiept in de recreatieve verhuur?
Denk ook aan de voordelen hiervan.  Ten
eerste levert recreatieve verhuur 3 x meer
op dan vaste verhuur. Afhankelijk van de
grootte van de woning kun je zo ongeveer
€35000,- euro per jaar verdienen.
 
Dat is een leuk extraatje bovenop je salaris
of niet? Al jouw vaste lasten worden hiervan
gedekt, en waarschijnlijk kun je er ook
lekker van leven… zonder dat je hier al te
veel werk aan hebt. Je  hebt  geen  last van
vaste huurders met huurrechten… dat
scheelt een hoop gedoe! Met de vaste
verhuur mag je jaarlijks de huur maar met
een laag percentage verhogen, dus voordat
je überhaupt op een riant bedrag zit, ben je
jaren verder.
 
Naast je vaste lasten levert de woning niet
veel extra op en dat is zo jammer, want je
kunt er zoveel meer uit halen!
Concreet geeft recreatieve verhuur je meer
vrijheid  en  flexibiliteit  dan  "normale"
verhuur.
 
Ook als  je  interesse  hebt  in  een  verhuur
business, omdat je net zoals wij
bijvoorbeeld in een kustplaats woont met
veel toeristen, of  je  interesse  ligt  op  de 
 recreatieve branche, dan ben je bij ons aan
juiste adres! Maar dit werkt ook zeker in de
stad of op het platteland!!

W W W . B N B V E R H U U R C U R S U S . N LS T A P  1  W O N I N G  V E R H U R E N
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Wij kennen ondertussen alle "ins en outs"
van het verhuren. Zelfs tijdens deze
coronacrisis, hebben wij toch nog winst
weten te maken met onze woningen. Wij
hebben al onze vaste lasten weten te
dekken en zijn ontspannen door de
coronacrisis gegaan. Het bracht ons ook op
het idee om deze cursus op te zetten.
 
Omdat wij heel graag onze kennis en kunde
met anderen willen delen.
Wij weten zeker dat er veel mensen
rondlopen die wel de twijfel hebben om
hier iets mee te doen, maar niet de stap
durven te nemen vanwege het gebrek aan
kennis.
 
Doorloop ons stappenplan en begin
vandaag nog met verhuren!
 
"Wij weten zeker dat je er geen spijt
van zult krijgen!"
 

https://bit.ly/2LEbiMb
https://bit.ly/2LEbiMb


Voordat je begint met verhuren is het zeer belangrijk dat je een marktonderzoek doet.
Dit doe je op verschillende manieren.
Wat zijn de regels omtrent de verhuur? Is het toegestaan in jouw woonplaats recreatief te
verhuren?
Er kunnen zelfs verschillen in zitten per straat, Belangrijk is dat je dit tot op de bodem
uitzoekt, anders zou het zonde zijn van al het werk dat je erin steekt. Je kunt dit op
verschillende websites uitzoeken.
www.ruimtelijkeplannen.nl is er een van.
Hier kun je zien wat het bestemmingsplan van jouw woning is en of recreatief verhuren is
toegestaan. Ook kun je marktonderzoek doen via verschillende verhuursites.  Je gaat naar
de website van jouw keuze en vult vervolgens jouw woonplaats in. Je kunt hier vinden of er
meerdere woningen uit jouw woonplaats en zelf uit jouw straat al staan aangemeld op
deze site.  Als dit het geval is, is recreatief verhuren vaak toegestaan. Hier kun je gelijk
onderzoek doen naar de opbrengsten!! Vraag naar ons werkboek hiervoor?
 
Wat wordt er voor een soortgelijke woning gevraagd? Hoeveel dagen per jaar zijn de
woningen verhuurd? Wat vragen mensen voor de extra kosten.
Je moet rekening houden met een gemiddelde prijs, je kunt ver boven de gevraagde
nachtprijs gaan zitten, maar dan is er een grote kans dat de gasten naar het huisje van de
buren gaan en niet naar die van jou.
Zorg dat je exclusief bent, dat jij iets aanbiedt wat een ander niet heeft. Dat jouw woning
net even mooier, knusser en gezelliger is dan die van een ander.
Maak de woning aantrekkelijk voor je gasten, dat ze ondanks de ietwat hogere nachtprijs
tóch bij jou gaan boeken. Je kunt bijvoorbeeld marktonderzoek doen via Google.

Stap 2 marktonderzoek

W W W . B N B V E R H U U R C U R S U S . N LS T A P  2  M A R K T O N D E R Z O E K
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" There is only one color in real
estate and it’s green! "

W W W . B N B V E R H U U R C U R S U S . N LS T A P  2  M A R K T O N D E R Z O E K

Kijk eens rond op welke pagina’s er
geadverteerd wordt in jouw omgeving. Wat
werkt wel en wat werkt niet?  Je kunt
bijvoorbeeld andere huiseigenaren bellen
en vragen hoe de markt is in deze buurt,
hoeveel wordt er verhuurd, wat voor
doelgroep komt hier voornamelijk? De
meeste mensen zijn vaak openhartig over
de verhuur, de ene hand helpt de ander ;-)
 
Wie weet  kun  je  een  samenwerking
opstarten of loop je tegen een geweldige
troubleshooter aan! En staan de mensen
hier niet voor open, bedank de mensen dan
voor hun tijd en zoek verder.  Wanneer je
alle zaken op een rijtje hebt, weet je of deze
locatie en deze woning loont om recreatief
verhuurd te worden.
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 Volg onze cursus, schaf hem
vandaag nog aan met vele

bonussen:
 

https://bnbverhuurcursus.nl/
aanmelden/

https://bit.ly/2LEbiMb
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We zijn aangekomen bij stap 3. Je hebt dus een woning, je hebt marktonderzoek gedaan, je
weet zeker dat je een mooi bedrag kunt verdienen met deze woning.
 
Nu is het heel belangrijk dat je de woning goed inricht zodat deze helemaal klaar is om te
gaan verhuren. Dit betekent dus dat de woning van ALLE gemakken voorzien moet zijn. Je
wilt dat de gast een unieke ervaring heeft in jouw woning. Je wilt dat als de gast binnen
stapt, hij/ zij zich direct thuis voelt.
Dit is een uitdaging, maar wel een van de leukste uitdagingen die bij het verhuren hoort als
je het mij vraagt. In wat voor stijl ga je je woning inrichten? Woon je bijvoorbeeld vlakbij het
bos, kies je voor veel groen? Woon je net als ons vlakbij de zee, dan kun je gaan voor een
beachy-look.
 
Maar misschien houd je wel meer van ibiza-stijl of gewoon lekker knus en kneuterig. Dat is
natuurlijk helemaal aan jou! Wist je dat je superleuke spulletjes kunt krijgen voor je woning,
gewoon bij de kringloopwinkel?
Soms moet je even goed zoeken, maar je kunt hier voor een klein bedrag een hele
inboedel vandaan halen! Zo hebben wij het ook met veel woningen gedaan, wij zijn op zoek
gegaan naar mooie meubels, kasten, bedden, lampen, noem het maar op. En echt voor
nog geen 2000 euro hebben wij een 10!!! Persoonswoning in kunnen richten!
Met allemaal boxsprings (de kringloopwinkel had net een hotel leeggehaald, waardoor hij
allemaal bijna NIEUWE boxspring bedden had staan) met fantastische matrassen erop, dit
is uiteraard zeer belangrijk!
We hebben verder nog wat leuke nieuwe accessoires aangeschaft bij bijvoorbeeld een
action of een leenbakker en zijn zo ontzettend laag in de kosten gebleven.

W W W . B N B V E R H U U R C U R S U S . N LS T A P  3  W O N I N G  G E R E E D M A K E N
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Stap 3 woning gereedmaken
Richt je woning in met leuke accessoires
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Ongelukjes kunnen altijd gebeuren. Het is
vervelend als de gast dit niet zelf kan
opruimen  of jou hiervoor gaat
benaderen. Wanneer je een woning inricht,
ga dan je eigen levensbehoeften na. Wat
vind jij prettig in een woning? Wat mis je
nog? Wat zou je graag zien als jij hier op
vakantie zou komen?
Wij hebben hiervoor een prachtige lijst
gemaakt, die je alleen hoeft aan te
passen naar het aantal personen dat in
jouw woning kan verblijven.
 
Mocht je hier interesse in hebben laat het
ons dan weten!
 
Wij helpen je graag op weg!
 

En let op, het klinkt misschien als een hoog
bedrag die €2000,- euro, maar met dit 10
persoons appartement heb je dit binnen
een week,  JA een week in het
hoogseizoen weer terugverdiend! Dus dan
is die 2000 euro ineens niet heel veel geld
meer toch?
 
Je moet ervoor zorgen dat je woning van
alle gemakken voorzien is.
 
Denk hierbij aan de dagelijkse behoeften
van de gast.
De inrichting van  de  keuken,  je  servies,
bestek,  potten  en  pannen.  Je
koffiezetapparaat, gasten houden van een
goede kop koffie of thee.
Zorg ervoor dat er een magnetron
aanwezig is, dit wordt vaak gebruikt om
bijvoorbeeld babyvoeding in op te warmen.
Wij zorgen ervoor dat koffie, thee, suiker,
melk, peper en zout aanwezig is, zodat de
gast voorzien is van een eerste kopje koffie
en niet gelijk de winkel in  hoeft  te  rennen 
 voor boodschappen.
 
Zo kan hun  vakantie  fijn  en  ontspannen
beginnen. Ook zorgen we voor wc-papier,
keukenrol en handzeep. Een echte must in
je woning!
 
Maar  zorg  er  ook  voor  dat  je
schoonmaakmiddelen hebt staan, zodat de
gast de woning zelf ook een beetje netjes
kan bijhouden.  Er moet bijvoorbeeld een
stofzuiger staan en een dweilstok.
 W W W . B N B V E R H U U R C U R S U S . N LS T A P  3  W O N I N G  G E R E E D M A K E N
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WONING INRICHTEN
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De volgende stap, websites inrichten.Je woning is klaar, de foto’s zijn gemaakt, je hebt
marktonderzoek gedaan en je weet op welke platformen je wilt gaan adverteren.
 
Het is heel belangrijk dat je de platvormen waarop je gaat adverteren zo zorgvuldig en
volledig mogelijk invult. Laat NIETS achterwege.
Misleid de klant niet en noem ook geen dingen die er niet zijn. Werk ieder onderdeel van
de woning en de omgeving zorgvuldig af. Denk goed na over de prijzen die je gaat vragen.
 
TIP: Let er bijvoorbeeld op dat je in het laagseizoen andere prijzen hanteert dan
in het hoogseizoen.
 
Weekenden en vakanties? => hogere prijzen vragen! Zo haal je het beste uit de verhuur!
Kijk goed om je heen, wat doen andere woningen? Wat maakt jouw woning exclusief en
hoe hoog kun je uiterlijk gaan zitten met je prijs?
 
Je zult in het begin nog een vast gasten bestand moeten opbouwen, dus moet je ervoor
zorgen dat jouw woning goed zichtbaar is op de websites en dat je iets exclusiefs aanbiedt.
Je hebt nog geen recensies, dus waarom gaan mensen bij jou boeken? Deze moet je nog
opbouwen. Stel je eens voor… Je gaat zelf op vakantie en je boekt een appartement. Dit
appartement heeft nog geen recensies omdat deze pas net wordt aangeboden.
 
Toch een beetje spannend... Word je niet opgelicht? Wat tref je aan? Waarom heeft deze
woning nog geen recensies?  Maar wat maakt nou dat jij tóch die woning kiest? Als je
daarachter komt, kun je dit ook bij jouw eigen woning toepassen. Zorg ervoor dat die ene
gast tóch bij jouw woning gaat boeken!

W W W . B N B V E R H U U R C U R S U S . N LS T A P  4  P L A T F O R M E N  I N R I C H T E N
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Stap 4 platformen inrichten
Zorg dat je zichtbaar wordt op het internet
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Maar een eigen website is NIET nodig om je
woning vol te krijgen. Wij zitten 95% van
het jaar vol en  verhuren nihil  via  onze 
 eigen website.
 
Mocht je hier meer over willen weten, in
onze cursus leggen wij jou haarfijn alle
details uit en vertellen we je alle tips en
tricks die wij gebruiken om onze kalender
zo vol mogelijk te krijgen.
 

W W W . B N B V E R H U U R C U R S U S . N LS T A P  4  P L A T F O R M E N  I N R I C H T E N

Denk eraan dat je goede foto’s hebt,
foto’s zijn alles!
 
Gasten worden aangetrokken door foto’s.
Een zonnig plaatje van het strand, een
lekker portie  eten,  een  drankje,  lokale
versnaperingen en noem maar op.
Dat is wat mensen leuk vinden om te zien.
 
Wat is er te doen in de buurt? Is er iets voor
de kinderen te doen?
Maar ook de woning moet er tiptop uit zien,
gasten moeten het gevoel krijgen dat ze
juist daar verblijven willen.
 
"You never get a second chance for a first
impression! "
 
Zorg er dus voor dat het klopt, dat je alle
ruimtes op de foto hebt, dat je laat zien wat
je aanbiedt.  Adverteren op je eigen
website? Zelf een website laten bouwen
voor je woning? Dat is zeker mogelijk.
 
Houd er alleen rekening mee dat je moet
concurreren tegen grote verhuurbedrijven.
Natuurlijk is het een goed idee om een
eigen website te hebben, om zo je gasten
door te verwijzen naar je woning.
Je  betaalt  geen  commissiekosten 
 wanneer ze via jouw website boeken en
hoe meer je adverteert hoe zichtbaarder je
wordt in Google.
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Je bent online! Reserveringen komen  binnen  en  je  bent  klaar  om  je  gasten  te  gaan
ontvangen! Het leukste en het spannendste deel van het verhuren.
 
Hoe zullen je gasten het ervaren? Klopt alles helemaal? Waar lopen zij/ jij nog tegen aan?
Gaandeweg zal je leren…
Wij hebben ook niet in  1  x  alle problemen  onderkend. Je  zult  altijd  tegen  problemen
aanlopen, maar  hoe  meer je meemaakt,  hoe  langer  je  verhuurt,  hoe beter  je  met  de
situaties om kunt gaan. 
 
Veel problemen kan je voorkomen door onze cursus te volgen, daarin behandelen
wij al onze fouten en valkuilen. Dat scheelt je heel veel tijd en energie :-)
 
Wij hebben zo’n beetje alle situaties wel meegemaakt, er gebeuren de gekste dingen.
Uiteindelijk los je alles weer op en moet je er achteraf om lachen wat er allemaal is
gebeurd.
Met verhuren heb je met mensen te maken. Je hebt leuke gasten, maar ook minder leuke
gasten.
Uiteraard zijn er veel meer leuke gasten dan minder leuke en ook de minder leuke zorgen
ervoor dat jij je geld verdient, wat het uiteindelijk toch weer leuk maakt.
 
Kies jij ervoor om je gasten persoonlijk te ontvangen? Of werk je met bijvoorbeeld een
sleutelkastje? Hoeveel persoonlijk contact wil jij met je gasten hebben? Werk je
bijvoorbeeld nog fulltime ernaast, dan is het geen optie om al je gasten persoonlijk te
ontvangen.

W W W . B N B V E R H U U R C U R S U S . N LS T A P  5  G A S T E N  O N T V A N G E N

15
Stap 5 gasten ontvangen
verwelkom je eerste klanten
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Maak je dus niet te druk om je talen
knobbel en laat je hierdoor al helemaal
niet tegenhouden om te starten met bnb
verhuur!!

W W W . B N B V E R H U U R C U R S U S . N LS T A P  5  G A S T E N  O N T V A N G E N

Sommige gasten vinden dit prettig, andere
gasten doen liever hun eigen ding. Stem dit
met jouw gasten af.
 
Ook als je alle gasten persoonlijk ontvangt,
zullen sommige binnen 5 min weer buiten
staan, andere gasten knopen gezellig een
praatje met je aan.
 
Zorg dat je een beetje je talen spreekt.
Maar dit is geen must!!  Wij hebben 99%
Duitse gasten. In  het  begin  sprak  Priscilla  
geen woord Duits, vond zij het doodeng om
de gasten te woord te staan en deed Nikki
dit vaak.
 
Maar  toen hij op uitzending ging moest zij
het zelf doen en uiteindelijk viel het
allemaal wel mee.  Bijna  alle  gesprekken 
 gaan  over hetzelfde en het is bizar hoe
snel je de taal leert kennen.
 
Is het perfect?  Nee,  verre  van!  Maar  wij 
 kunnen  ons  verstaanbaar  maken  en  wij
verstaan de gast. 
 
Het belangrijkste is dat je laat zien dat je het
probeert, alleen dan al scoor je punten bij
je gast, wat weer leidt tot een goede
recensie.
 
Nederlands, Engels en Duits zijn de meest
gesproken talen in deze branche.
 
Je kunt een  hoop  vertalen  met  Google
Translate en met handen en voeten kom je
vaak ook een heel eind!
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Yeah! Je hebt alle stappen doorlopen en je bent nu klaar om te gaan verhuren. Hoeveel
weken per jaar krijg jij je woning vol, wat wordt je omzet en wat is je winst?
 
Je zult zien dat het geld binnen no-time binnen stroomt, dat jouw vaste lasten worden
gedekt en je een stuk ruimer kunt leven. Je ziet de waarde van jouw woning stijgen!
 
Heb je een tweede woning gekocht, dan wordt deze als het ware gewoon terugbetaald,
hoe fijn is dat!
 
We kunnen ons voorstellen dat je aan de hand van deze stappen nog steeds met
vragen zit. 
 
Net zoals wij moet je ervaring op doen en zal je altijd tegen bepaalde zaken aanlopen.
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Stap 6 starten met verhuren
Laat de boekingen maar komen

https://bit.ly/2LEbiMb


Omdat wij onze kennis graag met je
willen delen, hebben wij hiervoor een
complete cursus opgezet. 
 
Je leert van A tot Z verhuren.
Van  aanvraag  tot  ontvangst  en  alles
daaromheen. 
 
Wij hebben al onze ervaringen en kennis
op papier gezet en hieruit is een Video
cursus ontstaan.
 
Wij  leren  jou  met  deze  cursus  waar  je
allemaal  aan  moet  denken.  Niets  wordt
overgeslagen. 
 
 Je  krijgt  toegang  tot  al  onze
documenten. Alles is voor je uitschreven,
je hoeft (bijna) niets meer te doen. (dit
scheelt je zoveel tijd!!)
 
Je  hoeft  nergens  meer  zelf  over  na  te
denken, dit hebben wij al voor je gedaan.Dit
scheelt zoveel werk en tijd en vooral
energie, die jij weer in andere zaken kunt
steken! Met onze tips ga je meteen in het
hoge segment verhuren en verdien  je  de  
cursus  binnen een week terug!
 
Je  krijgt  ook  toegang  tot  de
bnbverhuurcursus.nl community, waar je
al jouw vragen  kunt  stellen  en  samen 
 met mede verhuurders kunt sparren over
jouw ideeën  en  dingen  waar  je  eventueel
tegenaan loopt. Wij staan ook klaar om je
vragen hierin te beantwoorden.

W W W . B N B V E R H U U R C U R S U S . N LS T A P  6  S T A R T E N  M E T  V E R H U R E N

18

BNBVERHUURCURSUS 2.0
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samenvatting
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Nog even alles op een rijtje…
Tijdens deze cursus leer jij:
 
#Alle mogelijkheden omtrent de recreatieve verhuur
 
#Hoe je een marktonderzoek kunt doen en je prijzen kunt bepalen
 
#Hoe je de juiste websites vindt en hoe je hier het beste op kunt
adverteren
 
#Hoe je binnen no-time een verhuur business start en hier zo weinig
mogelijk   werk aan hebt
 
#Hoe je de waarde van jouw koopwoning terugverdient
 
#Hoe je financieel onafhankelijk kunt worden
 
#Hoe je overal ter wereld geld kunt verdienen en alleen je laptop hiervoor
nodig hebt
 
#Alle ins en outs over de verhuur
 
#Toegang tot onze community
 
#Je krijgt alle documenten verstrekt, wij hebben alles voor je uitgewerkt,   
het enige wat jij hoeft te doen is dit aan te passen naar jouw woning en
naar je gasten te verzenden
 
#Hoe je binnen een dag kunt starten met het verhuren van jouw woning
 
#De exacte strategie die wij gebruiken bij het verhuren van onze
woningen
 
# Als je je nu aanmeld vele extra's, zoals gratis bonussen
 

https://bnbverhuurcursus.nl/aanmelden/

https://bit.ly/2LEbiMb
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Beachhousesea verhuur
Ons eigen bedrijf heet www.beachhousesea.nl
Hieronder de namen van onze woningen op AIRBNB
Neem eens een kijkje bij ons en doe inspiratie op ;-)

Trackrecord



Voordelen op een rij
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*Wist je dat je met recreatieve verhuur wel 3x meer kunt
verdienen dan met vaste verhuur?
 
*Wist je dat je niet vast zit aan vaste huurders met
huurrechten?
 
*Wist je dat je met deze manier van verhuren al je vaste
lasten dekt en hier ook nog eens lekker van kunt leven?
 
*Mensen vaker een woning zoeken i.p.v. een hotel?
 
*Verhuren erg makkelijk is tegenwoordig in de online wereld?
 
*Je betaalt op vakantie kan hierdoor (maanden)?
 
*Je er niet alleen voor staat bij bnbverhuurcursus.nl?
 
*Wij alle tips en tricks kennen omtrent verhuren?
 
*Wij alle fouten al minimaal 1 keer gemaakt hebben, en jij
deze dus niet maakt?  
 
*BNB verhuur booming is?
 
*Er meer platformen zijn dan airbnb ;)?
 
*Wist je dat je de verhuur vanaf overal ter wereld kunt
regelen met alleen je laptop en telefoon?
 



GET IN
TOUCH

22

W W W . B N B V E R H U U R C U R S U S . N LG E T  I N  T O U C H

www.bnbverhuurcursus.nl
info@bnbverhuurcursus.nl

Lamoraalweg 76
1934CB

Egmond aan den Hoef

I N  6  S T A P P E N  J E  E I G E N  B N B  B U S I N E S S  S T A R T E N
DOOR  NIKKI  &  PRISC ILLA

BNBVERHUURCURSUS.NL
Begin nu zonder enige kennis of

ervaring



CONNECT

W W W . B N B V E R H U U R C U R S U S . N LC O N N E C T
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@BNBVERHUURCURSUS.NL

@BNBVERHUURCURSUS.NL

@BNBVERHUURCURSUS

INFO@BNBVERHUURCURSUS.NL

WWW.BNBVERHUURCURSUS.NL

DEEL HET EBOOK GERUST :-)
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- MALAK EL HALABI -

Now that your eyes are
open, make the sun

jealous with your burning
passion to start the day.
Make the sun jealous or

stay in bed.



Only I can change
my life.

No one can do it
for me.



PUSH HARDER
THAN YESTERDAY

IF YOU WANT A
DIFFERENT

TOMORROW.

#MOTIVATION



ALWAYS

PUSH

HARDER

https://bit.ly/2LEbiMb


WHEN YOU FEEL
LIKE QUITTING,

REMEMBER WHY
YOU STARTED


