
Andere inwonenden  ……………………………………………………… 
 
Worden er muziekinstrumenten bespeeld?  
 

Ja / Nee*  Zo ja, welke …………………………… 
Hoeveel uur per dag ……………………………… 
 

     Worden er huisdieren gehouden? 
 

Ja / Nee*  Zo ja, welke …………………………… 
 
 

5. Inkomensgegevens 
Wat is uw maandinkomen? € ……………………………………… 
Wat is het maandinkomen van uw partner? € …………………… 
 

6. Heeft u nog betalingsverplichtingen 
 

Bijv. alimentatie / persoonlijke leningen / hypotheek? 
 
   Ja / Nee*  Zo ja, soort verplichting ……………………………… 

       
       Nog te betalen na heden  € ………………………termijn à € ……………… 
 
      Welke financieringsinstelling? ……………………………………………………... 
 

Algemene bepalingen 
- Aanvrager dient een kopie van een legitimatiebewijs bij te voegen. 
- De verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. 
- Aan de ondertekening van dit formulier kan geen recht op toewijzing van een woning worden ontleend. 
- Aanvrager dient bij dit formulier gegevens toe te voegen waaruit het inkomen blijkt. 
- Aanvrager zal bij het tot stand komen van een huurovereenkomst een huurcontract tekenen 

overeenkomstig het model dat bij de desbetreffende verhuurder gebruikelijk is (model NVM 2003). 
- Alle mondelinge en schriftelijke mededelingen betreffende enige verhuur van een woning worden geacht 

te zijn gedaan onder voorbehoud, dat vergunning van overheidswege en toestemming door de 
eigenaar/rechthebbende zal worden verleend. Mocht achteraf blijken, dat geen vergunning van 
overheidswege en/of toestemming is verkregen, dan zal de verhuur geacht worden niet tot stand te zijn 
gekomen en zal aan enige mededeling onzerzijds geen enkel recht kunnen worden ontleend jegens 
derden, wie dan ook, in de ruimste zin des woords. Elke aansprakelijkheid onzerzijds is te dezer zake 
uitgesloten. 

- Huurder dient een waarborgsom/bankgarantie af te geven ter grootte van 3 maanden huur ter 
zekerheidsstelling in geval van eventuele schade en gebreken bij einde huur en dient niet ter 
verrekening van de huurpenningen. 

- Verhuurder zal definitieve goedkeuring dienen te geven. 
- Aanvrager is ermede bekend, dat bovenstaande gegevens worden opgenomen in een persoonsregister 

als bedoeld in de Wet Persoonsregistratie (WPR). 
 

Handtekening aanvrager Handtekening echtgeno(o)t(e)/Partner Plaats en datum 
 
 
…………………………… …………………………………………… ……………………… 
 

 
Let op: graag meezenden geldige legitimatie en recente loonstrook! 
 
Formulieren die niet volledig zijn ingevuld, getekend of waar noodzakelijke bijlage(n) 
ontbreken, worden niet in behandeling genomen. 

* Doorhalen wat niet van toepassing is 


