Tijdelijke huisvesting altijd naar uw wens
Als u om welke reden dan ook tijdelijk huisvesting in Zuidwest Nederland nodig heeft,
wilt u natuurlijk een huis waarin u zich snel thuis voelt. Of u nu tijdelijk hier komt
werken of vakantie vieren, of even zonder woning zit door calamiteit/verbouwing dan
wel een te late oplevering. U wilt binnen enkele dagen een woning die voldoet aan al
uw eisen. United Rental gaat u hierbij helpen. We zijn specialist in de tijdelijke
verhuur van woningen in Zuidwest Nederland en kunnen u al binnen enkele dagen
een selectie bieden van volledig gestoffeerde en gemeubileerde woningen. Welk
type u ook wenst. United Rental regelt het allemaal.
Testimonial
Snel geregeld. Binnen enkele dagen een uitstekende woning
Prettig wonen in een tijdelijke woning
United Rental helpt u snel aan passende huisvesting. We hebben in vele jaren een
alomvattend netwerk door heel Zuidwest Nederland ontwikkeld. Hierdoor kunnen we
u al binnen enkele dagen een keuze kunnen bieden uit verschillende huizen die
voldoen aan uw budget en wensen. United Rental werkt snel én op maat. U kunt zelf
de huurperiode bepalen.
Totaalzorg
Het spreekt vanzelf dat uw woning piekfijn in orde is. Het huis is vooraf door ons
geïnspecteerd, helemaal schoongemaakt en voorzien van alles wat u nodig heeft om
u snel thuis te kunnen voelen. Vervolgens stellen we een overeenkomst op waaraan
u uiteraard nog specifieke wensen kunt toevoegen, zoals tussentijdse schoonmaak.
Zo makkelijk als u het wilt. Met United Rental weet u waar u aan toe bent.
Testimonial
Prettig geregeld. Een passend verblijf binnen uw budget
Flexibele service met heldere communicatie
United Rental kent een heldere service. Van het begin tot het einde heeft u een
aanspreekpunt waar u terecht kunt voor al uw vragen. Daarnaast kunt u ook buiten
kantooruren gebruik maken van onze dienstverlening. We hebben een servicelijn
waar u terecht kunt voor alle meldingen. We zijn snel ter plaatse om welke storing
dan ook zo spoedig mogelijk te verhelpen.
Transparant geregeld. Afspraak is afspraak
Specialist in woningverhuur in Zuidwest Nederland
United Rental is een jonge makelaar die in tegenstelling tot veel andere makelaars
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verhuurmakelaardij. Een team van enthousiaste, nuchtere specialisten met maar een
doel voor ogen: het beste woongenot in uw tijdelijke woning.
Meer informatie
Op zoek naar een tijdelijke woning geheel naar uw wens? Bel of mail ons voor een
vrijblijvend kennismakingsgesprek: 0181 659292, info@unitedrental.nl.
Testimonial
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