
Gaan voor de beste match! 
Meedenken met vertrekkende en nieuwe huurders 

 
Woonmakelaar Marjolein van Riel gaat voor een goede afronding en een frisse nieuwe 
start. Ze doet dat met een flinke dosis enthousiasme. 
 
De woonmakelaar is het aanspreekpunt voor vertrekkende én komende huurders, 
nadat een huurwoning is opgezegd. Ook is de woonmakelaar contactpersoon voor de 
aannemers die (soms) onderhoud uitvoeren in de tijd dat de woning leeg is. “Alles in één 
hand”, zegt Marjolein van Riel. “De lijntjes zijn kort en via mij kunnen betrokken mensen 
snel informatie uitwisselen. Het is fijn als alles vlot verloopt, want Leystromen wil 
leegstand graag voorkomen. Een goede afronding en een mooie start in een veilige 
woning staan voorop.” 
 
Liefst vandaag nog 
Leystromen werkt sinds april 2015 met woonmakelaars. De functie is een combinatie 
van de taken van de voormalige opzichter en de verhuurconsulent. “Ik ga graag voor de 
beste match tussen woning en huurder”, aldus Marjolein. “Daarbij kom ik regelmatig voor 
verrassingen te staan. Wat de één geweldig vindt, vindt een ander drie keer niks. Het is mijn 
taak om effectief mee te bewegen, en tegelijkertijd de spelregels te bewaken. Dat maakt het 
ook wel eens stressvol. Regelmatig tref ik mensen in moeilijke omstandigheden die het liefst 
vandaag nog een andere woning willen. Regels en afspraken kan ik niet veranderen. 
Wel kan ik geduldig meedenken richting een oplossing.” 
 
Geld voor vroege opzeggers 
De standaard opzegperiode bij Leystromen is vier weken. Dat is best kort. Want er 
moet veel gebeuren. Denk aan inspecties en onderhoud, maar vooral ook een nieuwe 
huurder zoeken en bezichtigingen regelen. Marjolein: “We nodigen huurders uit om zes 
weken van tevoren op te zeggen. Wij hebben dan meer tijd om die nieuwe huurder 
te zoeken. En de vertrekkende huurder heeft meer kans om met een nieuwe huurder te 
praten over de eventuele overname van de vloer, gordijnen of andere spullen. Als dank 
ontvangen vroege opzeggers € 50,- van Leystromen.” 
 

 


