
Beheertaken 

A. Taken vallend onder de vaste maandfee (incl. technisch beheer) 

1. Aanspreekpunt in verband met dagelijks beheer voor derden, zoals onderhouds- en 

reparatiebedrijven, assurantiekantoren, verzekeraars, overheden, nutsbedrijven of 

alarmdiensten; 

2. Begeleiden van de eigenaar, huurder(s) en derden; 

3. Sleutelbeheer; 

4. Het verzorgen van welkomstpakketten voor aankomende gasten; 

Welkomstpakketten zijn kosten voor de eigenaar.  

5. Het verzorgen van boodschappen en eventuele andere wensen (masseurs, privé-chef, 

etc.) van de gasten. Villa Beheer koopt de gewenste boodschappen en rekent deze af 

met de gasten met een opslag van 20% over de boodschappen. 

6. Beheer van inkomende en uitgaande post; 

7. Regelmatige afstemming met alle derden die via inschakeling door de beheerder 

betrokken zijn bij het beheer van de woning, zoals schoonmaakbedrijven, wasserijen, 

hoveniers, poolservices e.d. 

8. Het verzorgen van noodzakelijke aankopen van onderhouds- en andere materialen 

die noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de woning. 

9. Het verzorgen van klein eenvoudig onderhoud zoals het vervangen van lampen, 

smering van mechanische onderdelen (deuren, sloten etc.), luchten van de woning, 

doorspoelen van toiletten etc.  

10. Regelmatige, d.w.z. minimaal eenmaal per 14 dagen, inspectie van het pand, zowel 

uit- als inwendig.  

11. Coördinatie/aanspreekpunt voor het onderhoud van tuin en zwembad; 

12. Aanspreekpunt bij alarmmeldingen voor o.a. Jan Thiel Security 



13. Inschakelen van Pest control services indien ontsmetting van de woning noodzakelijk 

is, zoals witte mieren en kakkerlakken. 

14. Controle op het goed functioneren van de afvoer van hemelwater en de organisatie 

van het tijdig doen verhelpen van lekkages en andere defecten; 

15. Het voeren van een duidelijke administratie van inkomsten en uitgaven, onderbouwd 

met bewijsstukken, zoals facturen en aankoopbonnen, waar van toepassing. De 

administratie wordt 1 x per maand ter beschikking gesteld aan de eigenaar door 

middel van een kasstaat. Deze wordt per mail toegezonden. 

B. Taken vallend onder de vergoeding per overnachting 

1. De ontvangst van gasten in de vakantiewoning; 

2. Het rondleiden van de huurders in de vakantiewoning;  

3. Het instrueren van de diverse gebruiksgewoontes van de woning en levering van een 

informatiemap met belangrijke telefoonnummers; 

4. De levering van een door huurders besteld boodschappenpakket en de verrekening 

van de kosten van dit pakket met de huurders; 

5. Het opnemen van meterstanden van water en elektriciteit bij aanvang en einde van 

de huurperiode; 

6. Het toezien op een schone oplevering van de woning bij aanvang van de huur; 

7. Het eventueel ter plaatse op verzoek van eigenaar verrekenen van openstaande 

betalingen met de huurder; 

8. Het tijdens het verblijf begeleiden van de huurder(s) in het gebruik van de woning; 

9. Het fungeren als aanspreekpunt voor alle dagelijkse vragen en problemen ter zake 

het verblijf op Curaçao; 

10. Het organiseren van de wekelijkse schoonmaak van de woning (gespecificeerd in I 

Schoonmaak van de woning), inclusief eventueel vervoer van en toezicht op 

schoonmaakpersoneel; schoonmaakkosten zijn voor de eigenaar. 

11. Laten wassen van al het linnengoed van de woning, gebaseerd op een verschoning 

per gemiddeld 7 dagen. 

12. Bereikbaarheid voor calamiteiten gedurende 7 dagen per week, 24 uur per dag. 

13. Toezicht op afvoer van huisvuil en de wijze waarop dit door de huurders wordt 

aangeboden; 

14. Alle overige voorkomende werkzaamheden ter zake het dagelijks beheer.  



I. Schoonmaak van de woning  

Voor de schoonmaak van de woning wordt het volgende afgesproken: 

1. In de hiervoor omschreven beheertaken is de organisatie van de 

schoonmaakwerkzaamheden begrepen; 

2. De hiervoor gemaakte afspraken hebben betrekking op de eindschoonmaak van de 

woning en op een tussentijdse schoonmaak na elke (gemiddeld) 7 dagen. Bij 

huurperiodes tot en met 8 dagen (7 nachten) wordt geen tussenschoonmaak 

uitgevoerd. Of er bij een verblijf van langer dan 7 nachten automatisch een 

tussenschoonmaak plaatsvindt, is de keuze van de verhuurder. Ook of dit is 

inbegrepen in de huurprijs of niet. 

3. In periodes van leegstand wordt in overleg met de eigenaar bepaald of de woning 

wordt schoon gemaakt. Deze kosten van arbeidsloon van de schoonmaaksters bij 

leegstand zijn te allen tijde factureerbaar. 

4. Indien de woning niet conform de instructies van de beheerder, door de huurder 

wordt achtergelaten, zullen beheerder en eigenaar afspraken maken over eventuele 

extra kosten. Deze zullen door de verhuurder of eigenaar bij de huurder in rekening 

worden gebracht en door de beheerder aan verhuurder/eigenaar gefactureerd.  

II. Financieel / Administratie 

Villa Beheer Curaçao BV stuurt na elke maand een factuur met hierop de vaste 

beheervergoeding en eventuele variabele overnachtingsvergoeding erop. Daarnaast werken 

wij met een kasstaat per huis. Hierop worden alle uitgaven bijgehouden die noodzakelijk zijn 

voor een optimaal beheer van de woning. Kosten die op de kasstaat terugkomen zijn onder 

andere schoonmaak, de wasserette, allerlei aankopen voor onderhoud, aanschaf inventaris, 

betaling van derden als poolonderhoud, hovenier als ook Aqualectra, UTS/TDS en andere 

nutsbedrijven. U kunt zelf als eigenaar bepalen welke zaken vanuit de kas worden betaald 

door de beheerder. De eigenaar dient elke maand een positief saldo op de kasstaat te hebben, 

zodat Villa Beheer Curaçao BV altijd beschikking heeft over geld om zaken te betalen. Het 

minimum saldo op de kasstaat bedraagt maandelijks 1000,- Ang 

 

 



III. Wasserette 

Villa beheer Curaçao BV brengt de was van de huizen naar wasserette “Het Washok” op de 

Caracasbaaiweg. De kosten per kg bedragen 4,50 Ang per kg inclusief 6% OB. Prijzen kunnen 

worden gewijzigd indien de wasserette de prijzen aanpast. Villa Beheer Curaçao BV draagt 

zorg voor het transport van en naar de wasserette. De kosten van de wasserette worden 

maandelijks via de kasstaat van de huizen geadministreerd.  

IV. Tuinonderhoud  

Het tuinonderhoud is niet inbegrepen. Er kan gebruik worden gemaakt van de diensten van 

een hovenier, waarbij de beheerder de coördinatie verzorgt als onderdeel van de ‘vaste 

beheervergoeding’. De kosten van de hovenier worden als ‘voorgeschoten kosten’ via de 

kasstaat in rekening gebracht, dan wel door de eigenaren zelf voldaan aan de hovenier.  

V. Zwembadonderhoud  

Het zwembadonderhoud is niet inbegrepen. Er kan gebruik worden gemaakt van de diensten 

van onze poolservice, waarbij de beheerder het onderhoud verzorgt van het zwembad. Ook 

als u gebruik wilt maken van een externe poolservice kan Villa Beheer Curaçao de coördinatie 

uitvoeren als onderdeel van de ‘vaste beheervergoeding’. De kosten van de poolservice 

worden als ‘voorgeschoten kosten’ in rekening gebracht op de kasstaat, dan wel door de 

eigenaren zelf voldaan aan de poolservice.  

VI. Ongediertebestrijding  

Voor het bestrijden van ongedierte wordt het volgende afgesproken: 

1. In de vaste beheervergoeding is geen periodieke bestrijding van ongedierte opgenomen; 

2. De uitvoering vindt minimaal 1 keer per jaar plaats door een Pest Control bedrijf dan wel 

een andere, door beheerder in te schakelen bedrijf; 

3. Het tarief is gebaseerd op de tarieven van de uitvoerder. 

4. Alle extra werkzaamheden die in verband met ongedierte moeten worden uitgevoerd, 

worden op factuurbasis aan de eigenaar doorbelast. Indien deze werkzaamheden een direct 

gevolg zijn van nalatigheid van huurders, zal de beheerder dit aan de eigenaar aangeven opdat 

verrekening met de borg kan plaatsvinden, zulks ter beoordeling van de eigenaar. 

 



VII. Riolering onderhoud 

Onderhoud van uw riolering is essentieel voor een optimale verhuur. Immers, overlast van 

volle beerputten of verstopte leidingen is zeer onaangenaam voor huurders en beheerders. 

Villa Beheer Curaçao BV werkt samen met het meest gerenommeerde bedrijf van Curaçao op 

dit gebied, Balentin rioleringsbeheer en constructie BV. Zij beschikken over camera’s en alle 

moderne technieken voor het doorspuiten en ontstoppen van leidingen.  

 

Uw vakantievilla of vakantiewoning door ons laten beheren? Neem gerust contact 

met ons op via het contactformulier op de website, per email of telefoon. 

 

Telefoon: Luuk Peeters: +5999-5102030 

Susanne Gorsira: +5999-6702023  

Email:        info@villabeheercuracao.com 

Adres:        Kaya Bolo Pretu 88, Willemstad, Curaçao 

 

 


