UURVERHUUR

Uurverhuur
Een eenvoudige en gebruiksvriendelijke module van VBSonline waarin de
verhuur van sportaccommodaties overzichtelijk geregistreerd wordt

VBSonline

De Uurverhuur module

VBSonline is gebruiksvriendelijke vastgoedsoftware voor

Binnen VBSonline heeft Metafoor de module Uurverhuur ontwikkeld

het administratief, juridisch en financieel beheer van uw

waarmee (sport)accommodaties op een overzichtelijke manier per uur,

vastgoedportefeuille. Het biedt inzicht en overzicht en helpt u bij

per maand of per seizoen verhuurd kunnen worden aan verenigingen,

het op orde houden van uw vastgoedcontracten. VBSonline geeft

scholen, particulieren en bedrijven.

transparantie over de inkomsten en uitgaven die gepaard gaan met
het vastgoedbezit.

Met de Uurverhuur module van VBSonline wordt de vaste en
incidentele verhuur van sportaccommodaties geïntegreerd in het

De vastgoedbeheersoftware is uitermate geschikt voor overheden

vastgoedbeheersysteem waardoor losstaande reserveringssystemen

zoals gemeenten. Meer dan 30 organisaties gebruiken VBSonline

niet meer nodig zijn en er geen aparte factuurstroom ontstaat.

tot volle tevredenheid, vaak gecombineerd met inhoudelijke
ondersteuning door Metafoor adviseurs.

Uurverhuur: het roosteren en beheren van uw
sportaccommodaties met VBSonline vanaf
slechts €95,- per maand*

Functionaliteiten van de Uurverhuurmodule
•

Toon Verhuurbare Eenheden uit uw vastgoedportefeuille die per uur verhuurd kunnen worden

•

Reserveer in de kalender het gebruik van de accommodatie

•

Plan in een handomdraai het gebruik voor het hele seizoen

•

Kies of u bij het inplannen rekening wilt houden met officiële feestdagen

•

Selecteer de gebruiker die de accommodatie gaat huren

•

Kies de tariefsoort die van toepassing is en noteer de activiteit

•

Tariefdifferentiatie per dag en uur is mogelijk

•

Facturering loopt samen op met die van de hele vastgoedportefeuille

•

Uurverhuuropbrengsten zijn onderdeel van het totale inkomsten- en exploitatieoverzicht

•

Rapportages per accommodatie (voor de beheerder), per huurder en per tariefsoort

*Meerprijs Uurverhuurmodule

Wilt u meer informatie over
Uurverhuur?
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.
Wij komen graag bij u langs om kennis te maken.

Metafoor Vastgoed en Software
Eskimolaan 13
8252 AS Dronten
telefoon 088 - 00 66 100
info@metafoorvastgoed.nl
www.metafoorvastgoed.nl

