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Hoe geef ik mijn woning terug?
‘Je gaat verhuizen. Je bent druk met bezigheden
voor je nieuwe huis.’

Maar: in de woning die je achterlaat woont over een tijdje
iemand anders. Voor deze nieuwe bewoner is het fijn om
in een nette woning te komen.
De verhuisbegeleider van Mercatus geeft je advies hoe je
dat het beste kunt doen. Zo kun je kosten en tijd besparen.
We bespreken hoe overname werkt en wat daar allemaal
bij hoort. En we horen graag van je wanneer je
de sleutel inlevert.

Vragen over
dit onderwerp?
(0527) 63 55 00

Geef je woning schoon en leeg terug.
Denk bijvoorbeeld aan:
• Containers leeg en schoon
in de berging.
• Gehele woning en berging
netjes leeg en aangeveegd.
• Stopcontacten en deurbeslag
vrij van verf en latex.
• Schroeven en pluggen
uit de muur en plafond.
• Gaatjes worden door
Mercatus dichtgemaakt.
• Besteed extra aandacht aan
het schoon achter laten van
keuken, toilet en badkamer.
• Zorg dat alle sleutels bij deuren
en ramen aanwezig zijn.

Overname regelen met de nieuwe huurder.
Overname regelen met de nieuwe huurder.
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Wat kapot is, zelf herstellen.
Denk bijvoorbeeld aan:
• Gaatjes in deuren herstellen
en stickers verwijderen.
• Stopcontacten en lichtschakelaars die stuk zijn herstellen
of vervangen.
• Beschadigd behang en/of
schilderwerk? Dan het
behang verwijderen.

tuin netjes achterlaten.
Denk bijvoorbeeld aan:
• Tuin en terras vrij van
onkruid.
• Bomen, struiken, schuttingen
bij overname op de overnamelijst vastleggen.
• Of de overkapping en/of extra
bergingen/aanbouwen
overgenomen mogen worden
kun je bespreken tijdens de
afspraak.

Deze kosten kunt u besparen door het zelf te doen!
Omschrijving

Aantal

Eenheid

containers leeg en schoon in de schuur zetten.

1

ST

€ 36,02

binnendeuren vernieuwen

1

ST

€ 271,61

schoonmaken stopcontacten, schakelaar, deuren

1

UUR

€ 48,25

stucwerk filmen / vlakken

1

M2

€ 16,46

behang verwijderen

1

M

€

schoonmaken doucheruimte

1

ST

€ 198,75

schoonmaken keuken

1

ST

€ 228,44

schoonmaken toiletruimte incl wc pot

1

ST

€ 74,16

plafond en of wanden sausen

1

M

€

vloerbedekking trap verwijderen

1

ST

€ 170,31

vloerbedekking parket laminaat en zeil losliggend verwijderen

1

M2

€

5,55

cilindersleutel woning/berging bijmaken

1

ST

€

13,21

flevo collect milieupas in de woning achterlaten

1

ST

€ 15,00

schilderen binnendeur

1

ZIJDE

€ 42,98

slopen schuur en fundering verwijderen

1

ST

€ 662,70

slopen schuur zonder fundering verwijderen

1

ST

€ 530,16

2

2

Bedrag doorbelasten

5,32

11,27

MERCATUS
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
van 8.00 tot 12.00 uur.
‘s Middags alleen op afspraak.
Digitaal zijn we 24/7 bereikbaar.
Voor spoedgevallen zijn wij
24 uur per dag bereikbaar.

Bezoekadres:
Nijverheidstraat 10
Emmeloord
Correspondentieadres:
Postbus 20
8300 AA Emmeloord

Telefoon: (0527) 63 55 00

