
wonen en werken op Curaçao



De voorbereidingen beginnen in 
Nederland



Inhoud presentatie

Voorwoord

Wie is ‘De Huurwoning Bemiddelaar’ 

Presentatie

Rondvraag



U wordt te werk gesteld op Curaçao voor een langere periode. Dit is misschien 

voor u een hele stap, u weet niet waar u moet beginnen. De Huurwoning 

Bemiddelaar Curaçao biedt hiervoor de oplossing. In het onderstaande 

stappenplan vertellen wij hoe dit traject werkt:



U maakt een afspraak op ons partner kantoor in Nederland. Tijdens dit gesprek 

nemen wij uw wensen door. Wensen zoals: locatie, huurprijs, periode, heeft u in 

Nederland een woning welke verhuurd, verkocht moet worden en vele andere 

vragen nemen wij met u door. Dit zullen wij samen invullen op het intake 

formulier.

Stap 1| De intake



Nadat u uw wensen heeft besproken met één onze medewerkers, gaan wij voor u 

aan de slag.

Met het zoekprofiel op zak gaan wij bij onze collega’s in Curaçao opzoek naar uw 

‘droomwoning’

Onze collega makelaars dienen hun aanbod per mail naar ons toe te sturen, deze 

data dient actuele foto’s en filmpjes te bevatten. Dit om een zo goed mogelijk beeld 

te krijgen van het huuraanbod.

Stap 2| De inventarisatie 



Wij nodigen u uit op ons kantoor in Nederland en we gaan samen het door ons 

ontvangen aanbod doornemen. Samen gaan wij een selectie maken van alle 

woningen en uiteindelijk blijven er 5 tot 10 woningen over. Deze woningen gaat 

u bezichtigen

Stap 3 | Uw woning selecteren



Als u als militair geplaatst wordt op Curaçao heeft u recht op een 

bezichtigingreis vanuit defensie. U gaat dan 5 dagen naar Curaçao om u 

droomwoning te zoeken. Een medewerker van ons kantoor zal u hierbij helpen. 

Met de selectie welke wij samen in Nederland hebben gemaakt, gaan wij 

samen 2 dagen op pad om de selectie van woningen te bezichtigen. Tijdens 

deze 2 dagen zal onze medewerker u voorzien van alle nuttige informatie.

Stap 4 | De bezichtigingreis 



Op dag 3 zal onze medewerker samen met u, in uw hotel of locatie 

overleggen welke woning u het meeste aantrekt. Zodra dit bekend is zullen wij 

samen nog een keer bij de woning kijken, en als u akkoord bent. Dan nemen wij 

contact op met de makelaar of verhuurder voor het vervolg traject en de 

onderhandelingen.

Stap 4 | De bezichtigingreis 



Tijdens deze reis zullen de meeste afspraken in de ochtenduren worden 

gepland, zo blijft er nog voldoende tijd over om het eiland Curaçao te 

verkennen, ontdekken en vooral relaxen

Stap 4 | De bezichtigingreis 



U bent inmiddels alweer terug in Nederland en wij zijn druk bezig met de 

onderhandelingen, denk hierbij aan:

Aanvangsdatum

Huurprijs

Huurperiode

Overige huurvoorwaarden

Stap 5 | De onderhandelingen 



Als partijen het over de voorwaarden eens zijn, zal er een uniforme 

huurovereenkomst worden opgemaakt door de makelaar of door ons. 

Deze zal ter controle worden verzonden naar de verantwoordelijke 

huisvesting medewerker van defensie op Curaçao.

Stap 6 | U en de verhuurder zijn akkoord



Nadat de verantwoordelijke medewerker zijn of haar akkoord heeft gegeven 

zal de overeenkomst digitaal worden ondertekend. Na het ondertekenen van 

de huurovereenkomst, dient u alleen nog de huur en borg over te maken naar 

de verhuurder van uw huurwoning op Curaçao.

Stap 6 | U en de verhuurder zijn akkoord



Dan is het moment dan toch echt gekomen, u gaat verhuizen naar Curaçao! Wij 

zorgen voor een juiste overdracht van uw huurwoning. 

Een onderdeel hiervan is het maken van een uitgebreide incheck rapportage. 

Dit wordt vastgelegd in een digitaal rapport. Dit rapport wordt door de 

verhuurder en huurder samen ondertekend. 

Stap 7 | De oplevering van uw woning



Een rapport welke voorzien is van duidelijke foto’s en omschrijving van mogelijke 

schades en gebreken. Nadat dit is opgemaakt zullen de verhuurder en huurder 

beide tekenen voor akkoord en dit bewijs is voor beide partijen bindend.

Onze begeleiding zit er in principe nu op. 

Wij wensen u heel veel woonplezier.

Stap 7 | De oplevering van uw woning



Heeft u in Nederland nog een woning welke verhuurd moet worden?

Geen probleem. Ons kantoor in Nederland verzorgt kosteloos de verhuur van uw woning in 
Nederland.

Wij regelen de volgende zaken:

Presentatie van uw woning

Screening huurder

Opmaken huurovereenkomst met diplomatenclausule

Incheckrapport maken

Uitcheckrapport maken

Het voordeel hiervan is dat u één aanspreekpunt heeft voor uw woonzaken. Dus de verhuur 
van uw woning in Nederland loopt gelijk met de plaatsing op Curaçao.



Wilt u uw woning verkopen?

Geen probleem wij beschikken over een goed netwerk van verkoopmakelaars 
door heel Nederland!

Heeft u niets te verkopen of verhuren?

Wij begeleiden u bij terugkomst van uw plaatsing op Curaçao dat u weer 
over een woning beschikt.



Wat kost onze service?

De gehele begeleiding in Nederland en Curaçao kost u eenmalig € 5.000,-
inclusief omzetbelasting.

De kosten kunt u betalen van de onkosten vergoeding, welke u van Defensie 
ontvangt. 

U zaken worden dus kosteloos geregeld!



De service is inclusief:

Gehele traject zoals hierboven genoemd

Begeleiding van 2 dagen op Curaçao door één van onze medewerkers 
tijdens uw bezichtiging reis

Begeleiding vanuit Nederland

Reis- en verblijfkosten van onze medewerker op Curaçao

Wij halen u op bij uw hotel op Curaçao

Verhuurbemiddeling in Nederland 
door www.dehuurwoningbemiddelaar.nl

http://www.dehuurwoningbemiddelaar.nl/


De service is exclusief:

Uw Reis- en verblijf kosten voor de bezichtiging reis op Curaçao

Verzorgen toestemming geldverstrekker in Nederland

Vastgoedbeheer in Nederland, deze kan worden uitgevoerd door onze 
Nederlandse collega’s



Heeft u nog vragen?



Ons kantoor heeft de antwoorden en gaan graag een samenwerking
met u aan!


