
Over Debiteuren365.nl  
Beheerders en eigenaren van vastgoed hebben altijd en overal een helikopterview over hun vastgoedbeheer met 

Vastgoed365. Contactgegevens van huurders, contracten, onderhoud en facturatie coördineer je eenvoudig via 

deze module die je koppelt aan je debiteurenbeheer. Zo heb je alle gegevens op één plek en weet je precies wat de 

status is. De facturatie en opvolging, het debiteurenbeheer, maar ook contact met je huurders besteed je eenvoudig 

uit aan onze debiteurenbeheerders. Samen waarborgen we een gezonde cashflow, we helpen problemen met je 

huurders oplossen én we zorgen voor een goede relatie tussen jou én je huurders. Daar kun je op bouwen.

Meer informatie?

Kijk eens op: www.debiteuren365.nl 

of bel naar 088-0085200

“Dankzij de samenwerking met Debiteuren365.nl betaalt  
2/3 van mijn cliënten nu binnen 5 dagen ná verlopen  

van de betaaltermijn.”

Vastgoed Update April ‘21
De vastgoedwereld staat nooit stil. De continue disbalans tussen vraag en aanbod, 
zorgt voor spanning en uitdagingen. Wat is de huidige stand van zaken en, nog 
belangrijker, hoe kun je het als vastgoedeigenaar makkelijker maken? Let us tell you!

Klantrelatie 
De relatie tussen huurders en 

vastgoedbeheerders gaat niet 

altijd over rozen. Slechts 7%  van de 

huurders van zakelijk onroerend 

goed zou zijn verhuurder aanbevelen 

aan anderen. 55% zegt zelfs dit 

absoluut niet te doen. Deze onvrede 

heeft  voornamelijk te maken met 

het contact met de beheerder en 

de manier waarop klachten worden 

opgelost.

Financiële situatie    
Uit onderzoek van Nibud komt naar 

voren dat 50% van de huurders 

in ons land moeite heeft met 

rondkomen. 40% ervaart financiële 

schaarste en 30% kampt met 

betalingsachterstanden. Ook hier 

heeft de vastgoedsector mee te 

dealen.

Coronacrisis 
Corona gooit overal roet in het 

eten, ook in de vastgoedbranche. 

Verschillende  gemeenten zijn al in 

actie  gekomen om ervoor te zorgen 

dat inwoners hun woonlasten 

kunnen blijven betalen. Met een 

bijdrage van de gemeente  kunnen 

huishoudens die te  maken hebben 

met een  ‘plotselinge, onvoorziene 

en onvermijdelijke’ terugval van het 

inkomen hun hypotheken of 

huren gewoon blijven betalen. 

Cashflow 
Ruim de helft van de  facturen wordt 

niet binnen de betalingstermijn 

voldaan.  Bijna 5% van de huurders 

betaalt pas na de laatste  herinnering 

en ruim 1% van de huurfacturen 

gaat een  incassotraject in. En dat 

is natuurlijk niet goed voor de 

cashflow van de vastgoed-eigenaar. 

UPDATE: Hoe gaat het met de vastgoed sector? 
Geld, mensen én een pandemie hebben nogal invloed op de gezondheid van de vastgoedsector. Waar 
loop je als vastgoedeigenaar tegenaan en wat zijn de kansen op het gebied van vastgoedbeheer? 

1
Blijf zo veel mogelijk in contact met je 

huurders. Weet wat er speelt.
4

Blijft onverhoopt een betaling uit? Neem dan 

(bij voorkeur telefonisch) contact op met je 

klant op en maak samen duidelijke afspraken.

Zorg dat deze afspraken duidelijk vermeld 

zijn voor andere collega’s om verwarring en 

frustratie te voorkomen.

2
Zorg voor structuur: gebruik een systeem 

dat je inzicht en overzicht geeft. En ga deze 

overizichten wekelijks na. Zo signaleer 

probleemen zo vroeg mogelijk en kan je 

deze waarmogelijk voorkomen.

6
Voor veel bedrijven is debiteurenbeheer een 

must en niet hun core-business. Overweeg 

daarom je debiteurenbeheer uit te besteden 

bij de professionals van Debiteuren365. 

3
Automatiseer je facturatie en 

opvolging en maak zo veel mogelijk 

gebruik van automatische incasso’s. 

Hiermee bespaar je tot wel 75% van je 

tijd!

5
Vermoed je schulden bij je klant? Maak 

gebruik van onze schuldhulpinformatieflyer, 

zodat je huurder pro-actief aan de slag kan 

gaan met zijn/haar betalingsproblemen.

Vastgoed365: grip op vastgoedbeheer: 

De Vastgoed365 module van  

Debiteuren365.nl geeft je grip op je 

huurders en op je vastgoedbeheer. 

Helpt jou en je klanten jouw 

facturen sneller betaald te krijgen. 

Facturen worden gemiddeld tot wel                  
    sneller betaald. 50%50%

Eenvoudig je vastgoedbeheer 

structureren en het debiteuren-

beheer uitbesteden aan  

Debiteuren365.nl helpt je tot wel          

  van je tijd te besparen.75%

Onze klanten en hun klanten zijn  
            positief over het gemak 

en het overzicht dat de module 

biedt.

100%

Gebruik je KKVV? Dan kun je eenvoudig een koppeling maken met Debiteuren365!


