Huren bij Nester,
hoe werkt dat?

1.

TE HUUR

Reageren op een advertentie

Reageer binnen 3 dagen op een reguliere
woning of binnen 5 dagen op een
seniorenwoning. Daarna sluit de advertentie.

Op Thuis in Limburg kunt u een zoekproﬁel en tipbericht instellen.
U krijgt dan een e-mail als er een woning beschikbaar komt die aan
uw wensen voldoet. Upload ook alvast uw documenten.

TIP

2.

Groepsbezichtiging

In overleg met de huidige huurder nodigen we u en
andere geïnteresseerden uit voor een groepsbezichtiging.
U kunt het huis dan met eigen ogen zien en aangeven of u
nog steeds interesse heeft.
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3.

2
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Eerste op de lijst
De kandidaten die na het zien van de woning nog
steeds interesse hebben, komen op onze lijst.
Bent u de 1e kandidaat op de lijst? Dan ontvangt
u een mail en gaat u door naar stap 4.

Benieuwd naar de status van een woning waarop u heeft gereageerd?
Op Thuis in Limburg vindt u de status van de woning bij ‘Mijn reacties’.

TIP

4.
Documenten aanleveren
In de mail uit stap 3 vragen wij u om een aantal documenten
te verzamelen. Deze mag u binnen 2 dagen uploaden in uw
persoonlijke account in Thuis in Limburg. Zijn alle documenten
in orde? Dan volgt een kennismakingsgesprek.

5.
Kennismakingsgesprek
Wij plannen binnen 3 werkdagen een
kennismakingsgesprek met u. In dit gesprek komen we
meer over elkaar te weten, kijken we samen naar uw
documenten en hoort u of u in aanmerking komt
om bij Nester te huren.

6.

Woning accepteren

Na het kennismakingsgesprek krijgt u 24 uur de tijd om de
woning te accepteren.

7.

Overnames

Wilt u iets overnemen van de huidige huurder? Dan
maakt u zelf onderlinge afspraken. Wij raden aan om
dit zo snel mogelijk na acceptatie van de woning te doen.

8.

Sleuteloverdracht

Afhankelijk van de werkzaamheden die we nog aan uw
woning moeten uitvoeren en van de vertrekdatum van de
huidige huurder, ontvangt u de sleutel. Uw nieuwe woning is
klaar voor gebruik!

