In 2017 samen werken aan meer kennis op
gebied van woningverhuur en vastgoed.
De Verhuur Academy heeft, in het 6e jaar van haar bestaan, grote
plannen voor meer opleidingen, trainingen en het delen van kennis en
ervaring op het gebied van vastgoed.
De Verhuur Academy focust zich op iedereen die beroepshalve
werkzaam is (of dit wil gaan doen) in de branche vastgoed & makelaardij.
Onze huidige opleidingen en trainingen zijn nu (nog) vooral gericht op alle
aspecten van "huur en verhuur van woonruimte".
Alle opleidingen en trainingen worden minimaal twee keer per jaar volledig
geactualiseerd en zijn klassikaal of per e-learning te volgen.
Een overzicht van de huidige actuele opleidingen en trainingen:
•
•
•
•
•

Verhuurmakelaar Woonruimte Basis
Verhuurmakelaar Woonruimte Compleet
Veilig Verhuren - Screenen Huurders
Huurrecht Woonruimte Basis
WWS - Woning Waardering Stelsel/ puntentelling

Op dit moment zijn wij met ons gehele team bezig met de ontwikkeling
en introductie van nieuwe opleidingen en trainingen die in de loop van
2017 beschikbaar gaan komen.
Hiermee begint langzaam de transformatie naar een compleet kennis- en
opleidingsinstituut voor de branche vastgoed en makelaardij.
Met welke opleidingen zijn wij nu bezig?
•
•
•
•
•

Beleggen in vastgoed
Huurrecht zakelijk vastgoed basis
De aankoopmakelaar
Marketing voor makelaars
De ondernemende (verhuur) makelaar

In 2016 hebben veel cursisten deelgenomen aan onze opleidingen en
trainingen via ons platform voor e-learning.
Om aan deze stijgende tendens te kunnen voldoen wordt in de loop van
januari 2017 ons nieuwe e-learning platform gelanceerd.
Uit gesprekken met onze cursisten en vele verzoeken om hulp en
begeleiding op gebied van actuele vragen vanuit de dagelijkse praktijk zijn
wij van plan hier iets constructief mee te doen.
In de loop van 2017 zal de Verhuur Academy gaan starten met een
"interactief kennisplatform" op gebied van huur, verhuur & beheer van
woonruimte. Dit zal daarna in fasen worden uitgebreid tot de gehele sector
vastgoed.
Uiteindelijk zal dit een volwaardig platform worden voor het delen van
kennis en het bevorderen van samenwerking tussen alle
vastgoedspecialisten.
Bezoek regelmatig onze site Verhuur Academy voor de actuele stand
van zaken en om onze ontwikkelingen en plannen voor 2017 op de voet
te volgen.

