
 
Uitkomsten onderzoek “Aansluitend verhuren” 
 
 

Aanleiding van het onderzoek 

Portaal heeft als ambitie leegkomende woningen sneller door te verhuren aan nieuwe huurders. Dit heeft voordelen voor zowel de vertrekkende 
als de nieuwe huurder zoals het kunnen overnemen van spullen (vb. gordijnen, vloerbedekking etc.). De vertrekkende huurder is eerder op de 
hoogte op welke manier de woning opgeleverd moet worden en heeft daardoor meer tijd om zaken te regelen. Voor Portaal heeft dit financiële 
voordelen doordat er minder leegstand is.  
 
Om onze leegkomende woningen sneller te kunnen verhuren, willen we een aantal zaken veranderen in het proces. Hiervoor moeten we een 
aantal keuzes maken. Over die keuzes hebben wij het PortaalPanel een aantal vragen voorgelegd.  
 
In deze korte samenvatting beschrijven we een aantal algemene en inhoudelijke resultaten van dit onderzoek. 

 
Resultaten 

 Het onderzoek onder het PortaalPanel heeft gelopen in de periode van 20 april t/m 6 mei 2018. Na 1 week volgde een reminder. 

 Er zijn 648 panelleden benaderd. 

 Van deze panelleden namen er 297 deel aan het onderzoek (volledige vragenlijst ingevuld). Dit betekent een respons van 48%. 

De vragenlijst bestond uit de volgende vier onderdelen: 

1. Opzeggen van de huur  
2. Bezichtigingen voor nieuwe huurders  
3. Werkzaamheden na sleuteloverdracht   
4. Keuring van de woning  
 

Ad. 1. Opzeggen van de huur 

 Van de 297 respondenten ziet 57% voordelen in het eerder opzeggen van de woning. Hierbij is vooral genoemd: 

o meer kans op overname van spullen door de nieuwe huurders 

o meer tijd zaken te regelen voor de verhuizing 

o meer tijd het huis netjes achter te laten / huis op orde te brengen 

 De huurders die wel belemmeringen zagen, wezen opvallend vaak naar de extra (2 weken) huur die dan betaald moet worden.  

 Zaken die genoemd zijn die minimaal nodig zijn om de huur zes weken van tevoren op te zeggen:  

o “Als ik een andere woning zou hebben.” / “Als er duidelijkheid is wanneer de andere woning betrokken kan worden.” 

o “Niet/nooit.” 

o “Geen dubbele huur”  

o “Als ik zeker zou weten dat ik dingen kan overdoen.” 

o “Altijd/sowieso” 

  



Ad 2. Bezichtigingen voor nieuwe huurders 

 85% van de respondenten vindt het prettig als een medewerker van Portaal aanwezig is bij de bezichtiging.  

 Men wil graag dat voor bezichtigingen aandacht is voor: 

o Duidelijke afspraken: over tijdstip, tijdsduur en een maximaal aantal mensen 

o Alleen serieuze kandidaten laten kijken (screening vooraf) 

o Iemand van Portaal aanwezig 

o Vooraf laten weten hoeveel mensen er wanneer komen 

o Ruim van te voren hierover communiceren met huurder (op tijd aankondigen) 

o Alleen bezichtigen als het de huurders uitkomt (in de avond / weekend) 

 

Ad 3. Uitvoeren werkzaamheden na sleuteloverdracht 

 De meningen over het uitvoeren van werkzaamheden in bewoonde staat lopen uiteen. Grootschalige werkzaamheden (zoals vloeren 

repareren/egaliseren) bij voorkeur niet in bewoonde staat. 

 Wanneer Portaal werkzaamheden in bewoonde staat uitvoert dan dient Portaal met name:  

o netjes te werken en het netjes/opgeruimd achter te laten 

o duidelijke afspraken te maken over de werktijden  

o de doorlooptijd van het werk goed te communiceren 

Ad 4. Keuring van de woning 

 58% geeft heeft de voorkeur dat de voorgestelde technische keuringen vóór sleuteluitgifte plaatsvinden  

 82% wil graag de sleutel in de nieuwe woning ontvangen.  

 

Vervolg 

De uitkomsten geven ons inzicht over hoe onze huurders denken over een aantal voorgenomen veranderingen en het lopende 

verhuurmutatieproces. Wij nemen deze inzichten mee in het verder optimaliseren van onze dienstverlening.  

 


