INSCHRIJFFORMULIER
VOOR HET HUREN
VAN EEN APPARTEMENT

1a.

Persoonlijke gegevens aanvrager
Achternaam

Voorna(a)m(en) voluit

Adres

Postcode / woonplaats

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geslacht

man

vrouw

Nationaliteit

Bank- / gironummer

Beroep

Telefoonnummer privé

Telefoonnummer werk

Mobiel telefoonnummer

E-mail adres

Burgerlijke staat

ongehuwd

samenwonend

geregistreerd partnerschap

gehuwd

gescheiden *)

gehuwd

gescheiden *)

*) kopie echtscheidingsconvenant of voorlopige beschikking bijvoegen

1b.

Persoonlijke gegevens partner
Achternaam

Voorna(a)m(en) voluit

Adres

Postcode / woonplaats

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geslacht

man

vrouw

Nationaliteit

Bank- / gironummer

Beroep

Telefoonnummer privé

Telefoonnummer werk

Mobiel telefoonnummer
Burgerlijke staat

E-mail adres
ongehuwd

samenwonend

geregistreerd partnerschap

*) kopie echtscheidingsconvenant of voorlopige beschikking bijvoegen

1c.

2.

Samenstelling van het huishouden
Aantal inwonende kinderen

Leeftijd(en)

Aantal andere inwonenden

Leeftijd(en)

Financiële gegevens
Ben je in loondienst?

ja

nee

Zo ja, zou je bijgaande "werkgeversverklaring aanvrager" willen laten invullen en samen met een kopie van je drie meest recente
salarisstroken bij dit inschrijfformulier willen voegen?
Zo nee, waaruit bestaat jouw inkomen?
zelfstandig ondernemer

 graag een volledige balans over de afgelopen twee jaar bijvoegen

gepensioneerd

 graag een verklaring van de verstrekkende maatschappij bijvoegen

uitkering

 graag een verklaring van de uitkerende instantie bijvoegen

eigen vermogen

 graag een verklaring van een bankinstelling en/of accountantsverklaring bijvoegen

Is je partner in loondienst?

ja

nee

Zo ja, zou je bijgaande "werkgeversverklaring partner" willen laten invullen en samen met een kopie van je drie meest recente
salarisstroken bij dit inschrijfformulier willen voegen?

Heb jij en/of je partner financiële verplichtingen?

ja

nee

Zo ja, welke?
persoonlijke lening

van €

lasten per maand €

doorlopend krediet

van €

lasten per maand €

hypotheek huidige woning

van €

lasten per maand €

verkoopwaarde

ca. €

alimentatieverplichting

van €

lasten per maand €

anders, namelijk:

3.

Huidige woonsituatie
Beschik je al over zelfstandige woonruimte?

ja

Zo ja, is dit een huur- of een koopwoning?

huur

Netto huurprijs per maand (indien huurwoning)

€

Hypotheeklasten per maand (indien koopwoning)

€

nee
koop
(excl. voorschot servicekosten)

Heb je huisdieren?

ja, nl.

nee

Bespeel jij, of één van je gezinsleden, een muziekinstrument?

ja, nl.

nee

 Indien je huidige woonruimte een huurwoning is, verzoeken wij je bijgaande "verklaring huidige eigenaar / beheerder" in te laten vullen
en bij dit inschrijfformulier te voegen.

 Is je huidige woonruimte een koopwoning, dan verzoeken wij je bijgaande "verklaring hypotheeknemer" in te laten vullen en bij dit
inschrijfformulier te voegen.

ondertekenen op bladzijde 4

Algemene inschrijfbepalingen

 Ondergetekende verklaart dat alle vragen volledig en naar waarheid zijn beantwoord.
 Het inschrijfformulier dient voorzien te zijn van een kopie van uw paspoort c.q. identiteitsbewijs en de
gevraagde inkomensgegevens.

 Door het ondertekenen van dit aanvraagformulier gaat de aanvrager akkoord dat de makelaars /verhuurder het
recht heeft eventueel een onderzoek te doen naar het betalingsgedrag van de aanvrager. De kosten van een
dergelijk onderzoek zullen niet bij aanvrager in rekening worden gebracht. Het is aanvrager bekend dat de uitkomst
van een dergelijk onderzoek de vastgoedbeheerder/verhuurder aanleiding kan geven om niet tot toewijzing van de
woning over te gaan, dan wel hieraan nadere bepalingen te stellen.



Aan de ondertekening van dit formulier kan geen enkel recht op toewijzing van een woning worden ontleend.



Dit inschrijfformulier heeft een geldigheidsduur van één jaar na de datum van inschrijving. Na deze termijn kan op verzoek
van aanvrager verlenging van de inschrijving plaatsvinden.



Bij inschrijving langer dan 3 maanden vervallen de gegevens en dienen deze opnieuw te worden aangeleverd.

 Aanvrager is ermee bekend dat de op dit formulier vermelde gegevens worden opgenomen in een persoonsregister als
bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden
behandeld.

Alleen volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulieren kunnen in behandeling worden genomen.
Door het ondertekenen van dit formulier verklaar je je akkoord met bovenstaande algemene inschrijfbepalingen.
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend:

Plaats

Handtekening aanvrager

d.d.

Handtekening partner

Extra informatie
Om je nog beter van dienst te zijn, zowel nu als in de toekomst, zijn we benieuwd naar onderstaande informatie. Je zou ons
enorm helpen door ook dit gedeelte in te vullen. Alvast bedankt!

Voorkeur – welke woning in het project zou je het liefste huren?
Type, verdieping, bouwnummer voorkeur 1
Type, verdieping, bouwnummer voorkeur 2
Type, verdieping, bouwnummer voorkeur 3
Type, verdieping, bouwnummer voorkeur 4
Type, verdieping, bouwnummer voorkeur 5
Type, verdieping, bouwnummer voorkeur 6

Hoe ben je op het project geattendeerd?
Internet



website Huren in Harvest



website Frisia Makelaars / Q Makelaars



Facebook



Advertentie



Open huis



Bouwbord



anders, namelijk

Plaats

d.d.

Handtekening

Handtekening (partner)

Het inschrijfformulier dient compleet te worden voorzien van:
Documenten voor kandidaat huurders in loondienst:
kleurenkopieën en alles duidelijk leesbaar

. Vorm Vastgoed of gelijkwaardig format met dezelfde informatie) incl.
firmastempel, indien geen firmastempel dan een begeleidende brief erbij hierover
rmatie) incl.
firmastempel, indien geen firmastempel dan een begeleidende brief erbij hierover
or jullie gezien te zijn;
elke woning het is
– laatste 3 maanden
en
-nummer

-nr. te overleggen

Documenten voor kandidaat huurders met eigen onderneming/ZZP-er:
Naast bovengenoemde bescheiden en i.p.v. werkgeversverklaring, loonstrook, de navolgende documenten:

-aangifte
Borgstellers:
kleurenkopieën en alles duidelijk leesbaar
zijn;
orden voor welke woning het is
– laatste 3 maanden
-mail
Zowel de aanvrager als eventuele partner dienen deze gegevens te verstrekken.
Dit inschrijfformulier met bijlagen mag je sturen naar:
Frisia Makelaars
Javastraat 1a
2585 AA Den Haag

Q Makelaars
Papsouwselaan 474 C
2624 EP Delft

Je kunt er ook voor kiezen om het complete formulier – inclusief handtekening en bijlagen – in te scannen en te
mailen aan: verhuur@frisimakelaars.nl of naar denhaag@qmakelaars.nl

