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Opleidingen en cursussen
voor Huurspecialisten

De Academie voor Vastgoed heeft een breed scala aan opleidingen
en cursussen die u de mogelijkheid geven om u nog verder te
ontwikkelen in uw vakgebied. Het aanbod betreft zowel ééndaagse
cursussen, als leerlijnen die bestaan uit meerdere bijeenkomsten.
U kunt er dus voor kiezen om een langer traject te doorlopen of uw
kennis in één dag bij te spijkeren.

Social Media
In deze cursus worden de nieuwste ontwikkelingen in Social Media behandeld en u krijgt tips om
deze handig in te zetten. Na deze cursus heeft u tal van nieuwe manieren om nog succesvoller
en efficiënter uw vak uit te oefenen. U weet hoe u uw naamsbekendheid kunt vergroten en
uw commerciële kansen kunt ontplooien. De inhoud van de cursus past de docent aan op de
behoefte van de cursisten, wat de cursusdag interactief en dynamisch maakt.

Huurrecht in vogelvlucht
Vastgoedintroductiecursus
Met deze tiendaagse cursus staat u al met één been in de dynamische wereld van het vastgoed.
De cursus is uitermate geschikt voor iedereen die een solide basiskennis van de vastgoedwereld
wil vergaren. U sluit de Vastgoedintroductiecursus af met een examen.

Leerlijn Huur & Verhuur
De verhuurmarkt is volop in beweging. Door de verscherpte hypotheekregels overwegen steeds
meer mensen een huurwoning en ook de variëteit aan huurwoningen neemt toe als gevolg van
herbestemmen en renoveren. Dit biedt extra kansen voor verhuurmakelaars. Wilt u mee in deze
ontwikkelingen? Volg dan (een onderdeel van) de Leerlijn Huur & Verhuur. Deze leerlijn behandelt
de commerciële, juridische, economische en bouwkundige aspecten van de huurwoning en het
verhuurproces. Onze docenten zijn actief op diverse terreinen van de huurmarkt en beschikken
over een ruime proces- en advieservaring. Zij delen hun kennis met u aan de hand van
praktijkvoorbeelden, zodat u de lesstof direct kunt toepassen.

Uw kerntaak als huurspecialist is de verhuur van woningen. Op deze vorm van verhuur is een
groot aantal wettelijke regels en bepalingen van toepassing. Maar wat zijn deze bepalingen
precies en welke impact hebben ze op de rechten en plichten van huurder en verhuurder? In
deze cursus leert u aan de hand van sprekende voorbeelden, belangrijke rechterlijke uitspraken
en actuele ontwikkelingen op opleidingsniveau, wat ‘huurrecht woonruimte’ in de praktijk betekent.
Het is ook mogelijk om tijdens deze cursus een overzicht te geven van de laatste ontwikkelingen
en wijzigingen in het huurrecht.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over ons cursusaanbod voor huurspecialisten?
Bel ons op: 030- 608 51 60 of stuur een e-mail naar
info@academievoorvastgoed.nl. Wij adviseren u
graag welke cursus of opleiding het beste bij u past.

Ook cursus op maat

Leerlijn Commercieel Succes

Heeft u behoefte aan specifieke kennis of
vaardigheden? Uit deze onderwerpen kunnen wij
een programma op maat voor u samenstellen:

Als huurspecialist kent u het klappen van de zweep. Toch weten wij uit ervaring dat ook de meest
doorgewinterde professional zich altijd kan verbeteren. In de Leerlijn Commercieel Succes leert
u hoe u met eenvoudige technieken meer rendement uit uw klantrelaties kunt halen. En hoe
u uw intuïtie doeltreffender kunt gebruiken, door deze te combineren met een gestructureerde
commerciële aanpak. Ervaren professionals die deze leerlijn van de Academie voor Vastgoed
hebben gevolgd, zijn bijzonder verrast. Ze hebben geleerd klantgedrag anders te interpreteren en
hoe ze de commerciële waarde van hun eigen gedrag positief kunnen beïnvloeden.
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