VASTGOEDBEHEER
INSCHRIJVINGSFORMULIER HUURWONING

Ondergetekende(n):
1.
Naam :………………………………………………………………………….
Adres :………………………………………………………………………….
Postcode en woonplaats:………………………………………………………………..
Telefoonnummer:……………………………………………………………………….
E-mailadres: …………………………………………………………………………….
2.
Naam :………………………………………………………………………….
Adres :………………………………………………………………………….
Postcode en woonplaats:………………………………………………………………..
Telefoonnummer:……………………………………………………………………….
E-mailadres: …………………………………………………………………………….
Wenst in aanmerking te komen voor de huur van de woning aan:
Adres………………………………………te ……………………………..
Persoonlijke gegevens:
□ man □ vrouw Nationaliteit:…………………… Geb. datum:……………..
□ man □ vrouw Nationaliteit:…………………… Geb. datum:……………..
1.Beroep:………………………………………………. □ Zelfstandig □ Loondienst
Jaar inkomen:………………………. Naam werkgever:………………………………
2.Beroep:………………………………………………. □ Zelfstandig □ Loondienst
Jaar inkomen:………………………. Naam werkgever:………………………………
Burgerlijke status: □ Ongehuwd □ Gehuwd – kinderen, zoja hoeveel:…………..
Leeftijd kind(eren):………………………
Gewenste huurperiode: □ 1 jaar □ meerdere jaren
Huidige huiseigenaar/beheerder:……………………………………………………………..
Overige bijzonderheden:………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
Bijgaand wensen wij van u een kopie van een geldig legitimatiebewijs te ontvangen, een
werkgeversverklaring bij vaste dienstbetrekking en als u een eigen bedrijf heeft dient u een balans, winsten
verliesrekening over het gehele voorgaande boekjaar te overleggen. Tevens vragen wij een
accountantsverklaring en een uittreksel uit het Kamer van Koophandelregister.

Plaats,
………………..

Datum ,
………………..

Handtekening,
……………………

Uw gegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Met het ondertekenen van dit formulier verklaart u hiermee akkoord te gaan.
Wij gaan hier zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk mee om.
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Dit formulier dient te worden ingevuld door uw huidige huiseigenaar/beheerder.
Ondergetekende,
Organisatie: ……………………………………………………………………..
Naam : ……………………………………………………………………………
Adres :……………………………………………………………………………
Woonplaats :……………………………………………………………………..
Eigenaar/beheerder van de woning aan:………………………………te ……………….
Verklaart hierbij dat de huurder van deze woning,
Naam:……………………………………………………………………. de huur op correcte
wijze heeft betaald en per:…………………. geen huurachterstand heeft.
Specificatie huur:
Bruto huur
:…………….
Huursubsidie :…………….
Servicekosten :……………..
Netto huur

:……………..

+

Plaats:………………………….. Datum:…………………………..

Handtekening eigenaar/beheerder:
………………………………………..

Firmastempel:

Uw gegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Met het ondertekenen van dit formulier verklaart u hiermee akkoord te gaan.
Wij gaan hier zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk mee om.
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