Inschrijfformulier voor het huren van een woning

1. Persoonlijke gegevens
Achternaam
Adres
Geboortedatum
Geslacht
Banknummer
Tel privé
e-mail
Mobiel
nummer
Burgelijke
staat

Voorna(a)m(en)
voluit
Adres
Postcode/woonplaats
Geboorteplaats
Nationaliteit
Beroep
Tel werk
IDnummer
legitimatie bewijs
Samenwonend

Ongehuwd

Geregistr.partner

Gehuwd
Gescheiden*
*) kopie echtscheidingsconvenant of voorlopige beschikking bijvoegen

2. Persoonlijke gegevens partner
Achternaam
Adres
Geboortedatum
Geslacht
Banknummer
Tel privé
e-mail
Mobiel
nummer
Burgelijke
staat

Ongehuwd

Voorna(a)m(en)
voluit
Adres
Postcode/woonplaats
Geboorteplaats
Nationaliteit
Beroep
Tel werk
ID nummer
legitimatie bewijs
Samenwonend

Gehuwd

Gescheiden*

Geregistr.partner

3. Samenstelling van het huishouden
Aantal inwonende
kinderen
Aantal anders
inwonenden

Leeftijd(en)
Leeftijd(en)

4. Financiële gegevens
Bent u in loondienst?

Ja

Nee

Zo ja, “werkgever verklaring aanvrager” in laten vullen met drie kopieën van de meest recente salarisstroken
en bij dit inschrijfformulier voegen.
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Zo nee, waaruit bestaat uw inkomen?
Zelfstandig ondernemer
- een volledige balans van de afgelopen twee jaar bijvoegen
Gepensioneerd
- een verklaring van de verstrekkende maatschappij toevoegen
Uitkering
- een verklaring van de uitvoerende instantie toevoegen
Eigen vermogen
- een verklaring van een bankinstelling en/of
accountants verklaring bijvoegen
Is uw partner in loondienst?

Ja

Nee

Zo ja, werkgeversverklaring partner in laten vullen en tezamen met drie recente opeenvolgende loonstroken
toevoegen
Heeft u en/of uw partner financiële verplichtingen?

Ja

Nee

Zo ja, welke?
Persoonlijke lening

Van €

Lasten per maand €

Doorlopend krediet

Van €

Lasten per maand €

Hypotheek woning

Van €

Lasten per maand €

Alimentatie

Van €

Lasten per maand €

Anderszins, nl

Van €

Lasten per maand €

Heeft u huisdieren?
Bespeelt u of één van uw huisgenoten een muziekinstrument?

Ja
Ja

Nee
Nee

Indien uw huidige woning een huurwoning is, verzoeken wij u een “verklaring huidige eigenaar/ beheerder”
van goed gedrag in te laten vullen en bij dit inschrijfformulier te voegen.

5. Adres gewenste woning

6. Waarom zoekt u een woning?
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1. De ondergetekende verklaart dat alle vragen volledig en naar waarheid zijn beantwoord.
2. Het inschrijfformulier dient voorzien te zijn van een kopie van uw paspoort of ID kaart (geen rijbewijs)
en de gevraagde inkomensgegevens in de vorm van een origineel loonstrookje van de laatste drie
opeenvolgende maanden.
Om te kunnen huren hebben wij vervolgens nodig:
3. Bewijs van inkomen van het afgelopen jaar.
4. Brief van goedgedrag van uw laatste huisbaas.
5. Werkgeversverklaring (bevestiging van dienstverband en salaris)
6. Indien ondernemer / DGA: behalve punt 1 en 2 tevens: origineel uittreksel KvK niet ouder dan 1 maand,
originele jaarstukken van de afgelopen 2 boekjaren met accountantverklaring, originele IB aangiftes of
aanslagen afgelopen 2 jaar, verhuurderverklaring, recente BRP
7. Uittreksel BRP (Basis Registratie Personen), niet ouder dan 3 maanden
8. Bankafschrift met salarisstorting (laatste 3 maanden) wordt kopie gemaakt
9. Bankpasje van rekening waar salaris op gestort wordt- wordt kopie gemaakt
10. Recente verhuurdersverklaring van goed gedrag/ hypotheekhoudersverklaring,niet ouder dan 3
maanden.
11. Bij meerdere geschikte kandidaten, wordt er een keuze gemaakt door de eigenaar aan wie hij de
woning verhuurt.

Alleen volledig ingevulde formulieren en ondertekende inschrijfformulieren kunnen in behandeling worden
genomen.
Door het ondertekenen van dit formulier verklaart u zich akkoord met bovenstaande inschrijfbepalingen.
Graag uw aandacht voor het volgende:
1. Het is u bekend dat u ermee instemt dat de door u verstrekte gegevens op dit inschrijfformulier worden
opgenomen in de administratie en het archief van de verhuurder. Wij verwijzen naar de privacystatement op
onze website.
2. Door ondertekening van dit inschrijfformulier machtigt u de makelaar en Zeilstra Vastgoedmanagement
om een risico analyse uit te laten voeren die betrekking heeft op het betalingsgedrag van aanvrager,
partner/medeaanvrager en eventuele borgsteller. Aan deze risico analyse zijn geen kosten voor de aanvrager
verbonden. Aanvrager is ermee bekend dat de resultaten van de risico analyse voor verhuurder aanleiding
kunnen geven om niet tot toewijzing van de woning over te gaan, dan wel hieraan nadere voorwaarden te
stellen.
3. Dit formulier en de benodigde gegevens gaat tevens naar de eigenaar van de woning. Hij beslist aan wie hij
de woning verhuurt.
4. Omdat het houden van huisdieren en het bespelen van muziekinstrumenten nogal eens aanleiding kan
geven tot overlast kunnen er in de huurovereenkomst bepalingen zijn opgenomen die hieraan enige
beperkingen opleggen. Indien zulks op uw situatie van toepassing is, gelieve u zich voor acceptatie van de
huuraanbieding er van te overtuigen dat e.e.a. later niet tot problemen kan leiden.
5. Wij behouden ons het recht voor om na 3 maanden uw aangeleverde stukken te vernietigen.
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend:
Plaats

Datum

Handtekening aanvrager

Handtekening Partner
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Gaarne dit inschrijfformulier mailen naar
Of uploaden via de website
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