
Flexibele huisvesting 
door HomeFlex

Uniek in flexibiliteit en beheer
HomeFlex verhuurt de compleet ingerichte 
woningen volgens een uniek concept, 
waarbij ontzorging en flexibiliteit de be-
langrijkste kernwoorden zijn. Dit houdt  
in dat HomeFlex…

•  …woningen verhuurt tegen een all-in 
tarief, inclusief gas, water, licht  
en internet;

•  …flexibel verhuurt, en huren dus al  
mogelijk is vanaf 1 week;

•  …zélf verantwoordelijk is voor het  
technisch beheer en onderhoud van de 
woning, waardoor storingen en proble-
men snel verholpen kunnen worden;

•  …tweewekelijks de woningen inspecteert;
• …SNF gecertificeerde woningen verhuurt.

Doordat we de woningen op logiesbasis 
verhuren hebben de medewerkers van 
HomeFlex te allen tijde toegang tot de wo-
ning. Hierdoor wordt sterk ingezet op het 

beheer van de woning en zorgt HomeFlex 
ervoor dat huisvesting goed geregeld is.

Leegstaande woningen niet nodig
Voor uitzendbureaus die zelf woningen  
in beheer hebben en te maken hebben 
met periodes van leegstand kan HomeFlex 
ook van betekenis zijn. HomeFlex kan 
leegstaande woningen voor een langere 
tijd huren, zodat ze voor u maandelijkse 
inkomsten genereren en u zich over  
leegstand geen zorgen hoeft te maken. 
Omdat HomeFlex een grote klantenkring 
heeft opgebouwd kunnen de woningen, 
inclusief het beheer, aangeboden  
worden aan diverse klanten. 

Nieuwe website
In de maand september zal de nieuwe 
website van HomeFlex geïntroduceerd 
worden. Alle informatie over de werkwijze 
van HomeFlex en de mogelijkheden qua 
verhuur zal daar duidelijk op vermeld  

worden. Via de website kan ook snel 
contact gezocht worden met HomeFlex als 
er bijvoorbeeld een reparatie- of service-
verzoek gedaan moet worden. Het huidige 
woningaanbod zal niet op de website 
staan. Door de flexibele verhuur is er een 
snelle doorloop in het woning aanbod en 
wordt aangeraden om altijd zo snel moge-
lijk telefonisch of per mail contact op te 
nemen wanneer u huis vesting nodig heeft.

Voor meer informatie of het huren van  
woningen kunt u contact opnemen met:

Afdeling Verhuur
verhuur@homeflex.nl
T. 0184 - 82 00 83

HomeFlex
Molendijk 16
3361 EN Sliedrecht
T. 0184 - 82 00 82
homeflex.nl

Het huisvesten van buitenlands personeel vormt nog altijd een 
grote uitdaging voor werkgevers en uitzendbureaus. Werk is er 
voldoende, maar goede huisvesting is schaars. HomeFlex heeft 
inmiddels meer dan 10 jaar ervaring in het regelen van huisves-
ting voor arbeidsmigranten. Ze bieden bedrijven een oplossing 
met compleet ingerichte woningen.
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