
Zoekopdracht inzake het huren van woonruimte
De door u verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Naam en voorna(a)m(en) voluit :                                                                                                                 m/v* 
Geboortedatum :                                                  geboorteplaats :                                    
Burgerlijke staat : gehuwd/ongehuwd/weduw(e)(naar)/gescheiden*
Nationaliteit :                                                                                                                               
Huidig adres :                                                                                                                               
Postcode en woonplaats :                                                                                                                               
Telefoonnummer :                                                                                                                               

GEGEVENS PARTNER
Naam en voorna(a)m(en) :                                                                                                                 m/v*
Geboortedatum :                                                geboorteplaats:                                     
Voor hoeveel personen wordt de woonruimte verlangd? 
(leeftijd vermelden) : Man:                      vrouw:                     Kind(eren):                           
Wat is de reden dat u
(andere) woonruimte zoekt? :                                                                                                                               

                                                                                                                                

GEGEVENS GEWENSTE WONING
Gemeente/Plaats :                                                                                                                               
Wijk/Straat :                                                                                                                               
Type woning : eengezinswoning/drive-in/maisonnette/appartement*
Aantal Slaapkamers :                                                                                                                               
Bijzondere wensen :                                                                                                                               
Wat is de maximale huurprijs : €                                               per maand inc./excl.* servicekosten

GEGEVENS HUIDIGE WONING

Wat is uw huidige woonsituatie : huurwoning/koopwoning/inwonend/onderhuur*
Wat uw de huidige huur/hypotheek : €                                                                               per maand inc./excl.*

VERKLARING HUIDIGE VERHUURDER/EIGENAAR OF HYPOTHEEKHOUDER 
(BANKINSTELLING)

Hierbij verklaart ondergetekende, verhuurder/eigenaar/hypotheekhouder* van perceel:
Straat en huisnummer :                                                                                                                               
Postcode en woonplaats :                                                                                                                               
Dat
Naam huurder/eigenaar :                                                                                                                               
Huurder/eigenaar is van de woning :                                                                                                                               

Sinds :                                                                                                                               

Aanvra(a)g(st)er heeft met betrekking tot het gehuurde/hypotheek steeds tijdig en naar behoren aan zijn of haar 
(financiële) verplichtingen voldaan. Indien u inwonend bent verzoeken wij u vriendelijk om een uittreksel van het 
bevolkingsregister te overleggen.

Firma stempel:                                                      Handtekening:                                                       
ALGEMEEN
Bespeelt u een muziekinstrument ja/nee*, namelijk:                                                                                                
Heeft u huisdieren ja/nee*, namelijk:                                                                                                

Vastgoed management



Beroep/functie aanvra(a)g(st)er :                                                                                                                               
Werkgever :                                                                                                                               
Naam :                                                                                                                               
Adres :                                                                                                                               
Postcode en woonplaats :                                                                                                                               
Datum indiensttreding :                                                                                                                               
Bruto inkomen : €                                               per maand/per jaar*
Andere inkomsten : €                                               (bijvoorbeeld, uitkering, WW, WAO)
(inkomsten moeten aangetoond worden door middel van een salarisstrook en het overleggen van een 
werkgeversverklaring)
Alimentatie : ja/nee*, namelijk: €                                                                                             
Overige verplichtingen : €                                               per maand/per jaar*

Zelfstandige ondernemers dienen een uittreksel van de kamer van koophandel en een door een erkend gewaardeerde 
winst- en verliesrekening/balans te overleggen.

Beroep/functie echtgenoot/partner :                                                                                                                               
Werkgever :                                                                                                                               
Naam :                                                                                                                               
Adres :                                                                                                                               
Postcode en woonplaats :                                                                                                                               
Datum indiensttreding :                                                                                                                               
Bruto inkomen : €                                               per maand/per jaar*
Andere inkomsten : €                                               (bijvoorbeeld, uitkering, WW, WAO)
(inkomsten moeten aangetoond worden door middel van een salarisstrook en het overleggen van een 
werkgeversverklaring)
Alimentatie : ja/nee*, namelijk: €                                                                                             
Overige verplichtingen : €                                               per maand/per jaar*

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREKKING OP DEZE AANVRAAG VOOR WOONRUIMTE

1. De aanvraag wordt geheel vrijblijvend in behandeling genomen. 2. Ondertekende verklaart hiermee bekend te zijn 
en akkoord te gaan dat bij het tot stand komen van de huurovereenkomst VERHUURSKOSTEN á € 300,00 inclusief 
BTW in rekening gebracht worden. 3. Aan de ondertekening van dit formulier kan geen recht op toewijzing van een 
woning worden verleend.  4. De aanvraag kan zonder opgaaf van reden worden afgewezen. Nadere informatie kan 
door ons niet worden verstrekt. 5. Het risico voor het niet krijgen van een huisvestingsvergunning komt voor 
rekening van de aanvra(a)g(st)er. 6. De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen indien alle in dit formulier 
verzochte verklaringen kunnen worden overlegd. 7. De aanvraag blijft 1 jaar geldig, verlenging vindt alleen plaats 
op verzoek. 8. De huurovereenkomst wordt voor een minimale periode van 12 maanden aangegaan, waarbij de 
huurder wordt verplicht een machtiging af te geven ten behoeve van de automatische incasso van de maandelijkse 
betalingsverplichting. 9. De aanvraag dient voorzien te zijn van een geldig paspoort of legitimatiebewijs.
DE OP DIT FORMULIER VERMELDE GEGEVENS WORDEN STRIKT VERTROUWELIJK BEHANDELD. 
UITSLUITEND VOLLEDIG INGEVULDE ZOEKOPDRACHTEN KUNNEN IN BEHANDELING GENOMEN 
WORDEN.
Ondergetekende is ermee bekend dat de bovenstaande gegevens worden opgenomen in een persoonsregister bedoeld 
in de Wet Persoonsregistratie (WPR) en geeft verhuurder toestemming om, indien van toepassing de verstrekte 
gegevens ter kennis van de betreffende gemeente te stellen in het kader van de centrale registratie van 
woningzoekenden ingevolge de huisvestingswet.

Plaats:                                                                                                       Datum:                                                    

Handtekening aanvra(a)g(st)er:                                                            partner:                                                 

Vastgoed management
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