
 
 

 
BVBA GCFLY  –  Diamantstraat 8/539  –  2200 Herentals  –  BTW nr.: 0685.517.113 

               
                                     

 

Mandaat voor plaatsbeschrijving bij intrede huur 

(version 12/2019) 

Ondergetekende(n) of hun gevolmachtigden (volmacht bijvoegen, aub), in de hoedanigheid van : 

☐ Verhuurder 1 :  

Bedrijf / Naam en Voornaam : ………………………….…………………………………………………………………………………………………………. 

Straat : …………………………………………………………………………………………………………………………. Nr : ……….. Busnr : .................. 

Postcode : ……………………………………….………….. Gemeente : ………………………………………………………………………………………….. 

☐ Verhuurder 2 : 

Bedrijf / Naam en Voornaam : …………………………………….………………………………………………………………………………………………. 

Straat : ……………………………………………………………………….…………………………………………………. Nr : ……….. Busnr : ................. 

Postcode : ……………………………………………….….. Gemeente : ………………………………………………………………………………………….. 

☐ Huurder 1 : 

Bedrijf / Naam en Voornaam : …………………………….………………………………………………………………………………………………………. 

Straat : …………………………………………………….……………………………………………………………………. Nr : ……….. Busnr : ................. 

Postcode : …………………………………………….…….. Gemeente : ………………………………………………………………………………………….. 

☐ Huurder 2 : 

Bedrijf / Naam en Voornaam : ……………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

Straat : …………………………………………………….……………………………………………………………………. Nr : ……….. Busnr : ................. 

Postcode : …………………………………………….…….. Gemeente : ………………………………………………………………………………………….. 

geven de opdracht aan Rental Inspector om in de hoedanigheid van onafhankelijk expert voor hen op te treden voor 

de opmaak van een plaatsbeschrijving bij intrede huur voor onder vermeld pand en geven het volledig mandaat, 

inbegrepen het geldig ondertekenen van het verslag in naam van de partij(en).  

Gegevens pand : ☐ studio / ☐ appartement / ☐ woning / ☐ handelspand (*), gelegen te : 

............................................................................................................................. ...............................................................

............................................……………………….…………………................................................................................................... 

(*) duid aan wat van toepassing is 

Rental Inspector - expert krijgt de toelating om alleen ter plaatse de beschrijving op te stellen. Om de 

tegensprekelijkheid van de plaatsbeschrijving te verzekeren heeft elke partij het recht om binnen de 10 

kalenderdagen na de ontvangst van het rapport en uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen na het bezoek van de expert 

ter plaatse opmerkingen te formuleren. Deze opmerkingen dienen per aangetekend schrijven of per mail naar 

addenda@rentalinspector.be overgemaakt te worden aan Rental Inspector en kunnen als een addendum aan het 

rapport worden toegevoegd. Indien de partijen binnen deze periode geen reactie geven in de vorm zoals hierboven 

beschreven, gaan ze onherroepelijk akkoord met de volledige inhoud van het verslag.  

Opgemaakt te ………………………………….………………………….…………….. op : ……………………………………….………………….….  
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