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VERHUURBEHEER MET
DE KRACHT VAN HET KWADRAAT
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ÉÉN KEER REGISTREREN, IEDERE MAAND PROFITEREN
Overzicht creëren, tijd winnen en kosten besparen. Wie wil dat nu niet? WISH Verhuurbeheer helpt u om uw doelen
te bereiken. Hoe? Door alle gegevens rondom verhuur centraal beschikbaar te stellen en door het automatiseren van
processen. Dankzij onze software werkt u efficiënter tijdens het hele verhuurproces, van het inschrijven voor een
woning tot en met het incasseren van de huur.

Voordelen WISH Verhuurbeheer

п
п

п

п
п

п

Compleet overzicht van uw huurgegevens,
kosten en opbrengsten
Voorkom leegstand en huurderving
Correcte berekening van (maximale) huurprijs
en huursamenstelling
Eenvoudig doorvoeren van huuraanpassingen
en indexeringen

п

п

п

Huurinkomsten incasseren met één druk op de knop
Accurate (eind)afrekening van huurbedragen en
servicekosten
Standaard brieven en e-mails voor goede
communicatie met uw huurders
Geïntegreerde oplossing voor het aanbieden van
woningen op uw eigen website
Werkt net zo gemakkelijk voor aanhuur als voor
verhuur. U heeft het hele proces tot uw beschikking

Voorbeeld van een dashboard in WISH: alle gegevens van uw panden overzichtelijk bij elkaar.

Naadloze standaard koppeling met TOPdesk
Via de Self Service Portal van TOPdesk vindt iedere huur- en vastgoedmelding zijn weg naar
WISH. En weer terug!
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EEN EFFICIËNT VERHUURPROCES
WISH Verhuurbeheer ondersteunt uw verhuurproces van a tot en met z. U heeft alle informatie bij de hand,
handelingen gaan soepeler en kosten dus minder tijd. Dat zorgt voor tevreden medewerkers en huurders en
u kunt zich concentreren op waar nog winst te behalen valt. Zo verdient WISH zich vanzelf terug.
Hieronder krijgt u een indruk van de mogelijkheden van WISH Verhuurbeheer aan de hand van de belangrijkste stappen in
het verhuurproces. Onze software is er om deze stappen zo efficiënt mogelijk uit te voeren en is daarom gebaseerd op ‘best
practices’ van onze opdrachtgevers. Zo kunt u hier uw voordeel mee doen.
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Wat is uw uitdaging?
Uiteraard is ieder proces en iedere organisatie anders. En WISH heeft veel meer mogelijkheden
dan we hier kunnen bespreken. Laat ons weten wat uw uitdaging is. We denken graag met u
mee.
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CENTRALE DATABASE VOOR HUURCONTRACTEN
п
п
п

Alle afspraken in één centrale databank
Samenstelling huurprijs met ingebouwd WWS-puntensysteem
Logboek voor heldere communicatie met huurder

Het verhuurcontract is het resultaat van de vele afspraken
tussen u en de huurder. Daarom staat dit contract aan de
basis van de module Verhuurbeheer. Dankzij WISH hoeft u
geen document uit uw la of mailbox te halen, maar ziet u
in één oogopslag wie in welke woning zit, welke huurprijs is
afgesproken en hoe die prijs is samengesteld. Het logboek
zorgt ervoor dat u precies weet wanneer en waarover u
contact heeft gehad met uw huurders.

WISH helpt u zelfs bij het maken van de afspraken. U neemt
eenvoudig terugkomende huurafspraken en voorwaarden
over in een nieuw op te stellen huurcontract. Het ingebouwde
WWS-puntensysteem berekent voor u de maximale sociale
huurprijs en daarmee heeft u een richtlijn voor de vraagprijs.
En u weet precies uit welke huurcomponenten die prijs is
opgebouwd. Zo organiseert en uniformeert u uw afspraken
en maakt WISH uw werk makkelijker.

Voorbeeldscherm: Gegevens prijsstructuur verhuurcontract. Al uw panden en ruimtes staan in de boomstructuur links.
Rechts kunt u via een handige pulldown alle gegevens verwerken die u nodig heeft.

WISH voor tevreden huurders
Wist u dat ook uw huurder profiteert van WISH Verhuurbeheer? Hij of zij heeft baat bij uw
inzicht en heldere communicatie. U heeft immers direct toegang tot alle informatie over de
verhuurde woningen en gebouwen. Met een huurdersportaal op zijn app kan de huurder zijn
contract inzien, gebreken melden en de status volgen. Dankzij het geïntegreerde logboek kent
u de gesprekshistorie en standaard brieven zorgen voor communicatie op het juiste moment.
En als uw huurder moet bijbetalen bij de jaarlijkse afrekening van de servicekosten, kunt u hem
dankzij WISH precies uitleggen hoe dat in elkaar zit.
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SOEPEL INCASSEREN
п
п
п

Proefprolongatie en definitieve prolongatie met één druk op de knop
Notificatie van fouten en omissies
Koppeling met uw financiële pakket

Iedere maand moet de huur worden geïnd. Een proces
dat u veel tijd kan kosten, als u het handmatig moet doen.
Iedere fout in een berekening kan u immers een hoop
geld kosten. De juiste software biedt u de zekerheid van
een correcte en complete afrekening en kan u veel werk
uit handen nemen. In WISH ziet u vooraf een overzicht van
alle bedragen die in die periode geïnd moeten worden. Het
systeem geeft een notificatie van fouten en omissies.

U kunt zelf een controle uitvoeren aan de hand van
bijvoorbeeld een vorige periode. En WISH faciliteert
ook een tweede controle voor een collega in het kader
van functiescheiding. Pas als volgens uw procedures de
bedragen akkoord zijn, zet u of uw collega de prolongatie
door naar uw boekhoudpakket. Zo heeft u de zekerheid van
een correcte huurprolongatie.

Voorbeeldscherm incasseren: controleer, accordeer en incasseer. De zekerheid van snelle en correcte huurinkomsten.

Factureren met WISH
WISH Verhuurbeheer is gemakkelijk te koppelen met uw financiële software. Hiervoor wordt
gebruikgemaakt van API’s. Beschikt u (nog) niet over een boekhoudpakket? Geen probleem, dit
kunnen we ook voor u verzorgen. Zo regelt u alles in één keer.
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FOUTLOOS INDEXEREN
п
п
п

Huurprijsverhoging plannen en in één keer doorvoeren
Verhoging per huurcomponent mogelijk
Effect op de inkomsten vooraf te bekijken

De jaarlijkse verhoging van de kale huurprijs of de
servicekosten voert WISH foutloos voor u uit. U kunt
vooraf berekenen wat de totale jaaropbrengst van uw
vastgoed hiermee wordt. U bepaalt het index-percentage
of -bedrag en geeft aan op welke huurcomponenten
deze verhoging moet worden toegepast.

WISH berekent de nieuwe prijs voor u. Dit kan voor alle
verhuurbare locaties in één keer. Dankzij overzichtelijke
rapporten ziet u direct of de nieuwe prijs nog voldoet
aan de voorwaarden, zoals de huursubsidiegrens. En uw
huurders zijn direct op de hoogte met de voorgedefinieerde
brieven en e-mails.

Voorbeeldscherm indexeren: bepaal zelf de verhoging van de huurprijs of componenten en WISH rekent door.

SNELLER SERVICEKOSTEN AFREKENEN
п
п
п

Verrekening op basis van werkelijke kosten
Gebruik uw verdeelsleutel of reken af naar verbruik
Transparante communicatie over verschil tussen voorschot en afrekening

De afrekening van de servicekosten is voor veel organisaties
een jaarlijkse puzzel. Zeker omdat het zo’n divers geheel is.
WISH zorgt hierin voor een stabiele factor. Voor kosten als
de schoonmaak van algemene ruimten en het onderhoud
van de lift geeft u vooraf een verdeelsleutel in. Heeft u de
eindafrekening van uw leverancier, dan zorgt WISH voor
de correcte berekening om deze kosten over alle huurders
te verdelen. Andere kosten als gas, water en licht worden
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achteraf berekend naar verbruik. Ook hier kent WISH de
rekensom en hoeft u alleen het totaalbedrag en het verbruik
per huurder in te geven. De jaarafrekening per huurder
gaat vervolgens als eenmalige vordering door naar uw
boekhoudpakket. WISH scheelt u veel gereken en zorgt
ervoor dat u de eindafrekening helder naar uw huurders
kunt communiceren. Dat geeft u de zekerheid van een
correcte en snelle afhandeling.
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CORRECT HUURCONTRACT BEËINDIGEN
п
п
п

Snelle verificatie van de opzegtermijn
Correcte en snelle afhandeling
Standaard brief of e-mail voor huurder

Als een huurder het contract beëindigt, handelt u dankzij
WISH Verhuurbeheer de opzegging snel en correct af. Alle
gegevens, zoals borg en opzegtermijn, staan immers in
één centrale database. WISH helpt u om de eindfactuur
samen te stellen door de eindafrekening van de huur en

de servicekosten snel en correct te berekenen. Dat is extra
handig als het om een deel van een periode gaat. Vanuit
het systeem stuurt u eenvoudig een e-mail of print u een
opzeggingsbrief voor de huurder. De eindfactuur zet u met
één druk op de knop klaar voor de financiële administratie.

ACTUEEL HUURAANBOD ADVERTEREN
п
п
п

Woningaanbod op uw eigen website
Inschrijven via woningaanbodportaal
Wachtlijstbeheer

Leegstand kost geld. Dat wilt u dus voorkomen. Met het
geïntegreerde woningaanbodportaal publiceert u een
vrijgekomen (of vrij te komen) woning direct op uw eigen
website. De gegevens komen uit WISH Verhuurbeheer,
dus die hoeft u niet meer apart in te voeren.

Geïnteresseerde huurders kunnen zich inschrijven voor
de woning en u ziet de nieuwe inschrijvingen direct op de
wachtlijst in WISH. U heeft alle informatie bij de hand en
beslist eenvoudig wie de volgende huurder wordt en tegen
welke voorwaarden: een nieuw huurcontract kan worden
vastgelegd.

Voorbeeld woningaanbodportaal
Zo kunt ook u gemakkelijk woningen aanbieden
op uw website. De gegevens komen uit WISH
Verhuurbeheer.
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HAAL ALLES UIT VERHUURBEHEER MET WISH
WISH is een product van Facility Kwadraat, specialist in
integraal vastgoedbeheer. WISH Verhuurbeheer is één van
de modules. In WISH bundelt u alle operationele, tactische
en strategische prestaties van uw vastgoed.

WISH Verhuurbeheer werkt prima op zichzelf. Als
onderdeel van een groter geheel kunt u het ook gemakkelijk
uitbreiden. Of u kiest ervoor om uiteindelijk al uw processen
te automatiseren en stroomlijnen. Zo groeit WISH met u mee.

Alles wat u wenst in een online modern
informatiesysteem
п
п
п
п
п
п

Eenvoudig in gebruik
Mobiel gebruik
Centrale database
Duidelijke dashboards
Standaard API-koppeling
Krachtig beveiligd

Organisaties die kiezen voor WISH Verhuurbeheer, implementeren vaak ook:
WISH VASTGOEDONDERHOUD- EN INSPECTIETOOL
Ideaal om vastgoed storingen op te lossen en woninginspecties te plannen. Uw huurders geven gebreken gemakkelijk
door met hun mobiel. Met WISH regelt u snel een juiste medewerker of bedrijf en legt de historie vast. De technische
dienst meldt ze in dezelfde applicatie af. En zijn er kosten voor de huurder? Die berekent u via een eenmalige
vordering in Verhuurbeheer gelijk door.

WISH MEERJARENONDERHOUD
Welk onderhoud van het gehuurde of verhuurde pand is voor uw rekening? Het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
houdt hier rekening mee. Voorzieningen aangebracht door de huurder merkt u als zodanig (ZAV) zodat dit glashelder
is bij oplevering of beëindiging van een huurcontract. Het juiste ‘gereedschap’ voor behoud van de conditie volgens
NEN 2767 en het verduurzamen van uw vastgoed met de WISH CO2 Reductie Tool.

WISH VASTGOEDREKENEN
Welk huurprijs mag of moet u vragen? Bereken de kostprijsdekkende huur en gebruik deze voor het bepalen van de
huurprijs in Verhuurbeheer. Creëer scenario’s voor het (toekomstig) rendement van uw vastgoed.

Volop kansen door integraal vastgoedbeheer
Meer snelheid, meer gemak,
meer inzicht

Efficiënt verhuurproces,
huurders tevreden

Gebouwen in conditie,
de kosten in de hand

Strategisch vastgoedbeleid
en duurzaamheid
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SOFTWARE VAN FACILITY KWADRAAT
WISH is het Vastgoed Management Informatie Systeem van Facility Kwadraat. Wij hebben deze software met een
achtergrond van jarenlange ervaring ontwikkeld samen met onze opdrachtgevers. Op dit moment maken ruim
20.000 managers en medewerkers gebruik van onze oplossingen en verzorgen wij het vastgoedbeheer van 50.000
gebouwen. Geworteld in de zorg zijn we inmiddels thuis in vastgoed in de non-profit en profit-sector. Wij weten hoe
belangrijk het is dat vastgoed en facility efficiënt en kostenbesparend worden geregeld. Zodat u uw doelen bereikt.

Vrijblijvende demo, adviesgesprek of offerte
Heeft u een goede indruk van WISH Verhuurbeheer gekregen en bent u nieuwsgierig naar meer? Zoals de kosten en de
mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende demonstratie, adviesgesprek of
offerte. Wij gaan hierin uit van úw wensen, zodat u precies weet wat WISH ú oplevert. Aangenaam kennis te maken!

“ Ik was blij verrast met
de betrokkenheid van
Facility Kwadraat. Die
leidde tot oplossingen
voor kwesties
waaraan ik zelf nog
niet had gedacht.”

Daarom kiest u voor Facility Kwadraat
п
п

п
п

Innovatieve partner met 30 jaar ervaring
Nummer 1 in software voor maatschappelijk
vastgoed
Korte lijnen en een vaste contactpersoon
Persoonlijke implementatiebegeleiding en
training

Dormio Resort Maastricht over Facility Kwadraat

“Nu beschikken
over inzicht zorgt
ervoor dat je bent
voorbereid
op eventuele
veranderingen
of ontwikkelingen.”
Zorgorganisatie Dichterbij over Verhuurbeheer

Lees de complete cases op www.facility2.nl/cases
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ONTDEK ZELF DE KRACHT VAN HET KWADRAAT
Facility Kwadraat adviseert, begeleidt en automatiseert organisaties op basis van
meer dan 25 jaar ervaring. We ontwikkelen innovatieve software, maar vinden de
menselijke factor – werken met hoofd én hart – minstens zo belangrijk. Daarom
kunt u bij ons vertrouwen op een vaste contactpersoon, persoonlijke gesprekken,
adviezen en begeleiding. We maken graag kennis met u.

WIJ KOMEN GRAAG MET U IN CONTACT
Onze adviseurs houden de communicatielijnen kort en staan dagelijks voor u klaar.
Zo werken we al jarenlang. Het resultaat: warme banden met opdrachtgevers die
ons lang trouw blijven. We leren ook u graag kennen.

Wilt u meer informatie of een demonstratie?
Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag!

Europalaan 10
5232 BC ‘s-Hertogenbosch
073 - 644 46 44
www.facility2.nl
info@facility2.nl
@facility-kwadraat-bv

