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Aanvraagformulier huurwoning
Gewenste woning/wijk/prijsklasse

:

Hoe bent u bij ons terecht gekomen

:

Persoonlijke gegevens aanvrager
Naam

:

M/V

Voorna(a)m(en) voluit

:

Straat

:

Postcode / Woonplaats

:

Geboortedatum + plaats

:

Nationaliteit

:

Burgerlijke staat

:  gehuwd  ongehuwd  samenwonend
 weduw(e)(naar)  gescheiden

Telefoonnummer

: Mobiel

te

Privé
Email adres

:

Bank- /girorekeningnummer

:

Werkgever

:

Telefoonnummer werkgever

:

Beroep

:

Vast contract/tijdelijk contract

:

Bruto-inkomen

: per jaar €

Netto-inkomen(maandelijks)

:

per maand €

Makelaars Associatie Vastgoedmanagement BV:
directie: mr. M. van Duijne vastgoedmanager, ing. P. van Duijne M.J.M.W. Pluijm makelaars in onroerende goederen BTW 005615 586 B 01, KvK 27176117
Bemiddeling wordt verleend en opdrachten worden aanvaard overeenkomstig de voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen.
Door ons wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval recht op uitkering geeft
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Persoonlijke gegevens partner
Naam

:

Geboortedatum

:

Geboorteplaats

:

Nationaliteit

:

Telefoonnummer

: Mobiel
Privé

Werkgever

:

Telefoonnummer werkgever

:

Beroep

:

Vast contract/tijdelijk contract

:

Bruto-inkomen

: per jaar €

Netto-inkomen per maand

: €

per maand €

Algemeen
Voor hoeveel personen wordt
woonruimte gezocht

:

Kinderen (aantal) en leeftijd

:

Wat is de reden dat u (andere)
woonruimte zoekt?

:

Speelt u muziekinstrumenten?

: ja / nee

Heeft u huisdieren aantal/soort

:

Zijn er financiële verplichtingen zoals
alimentatie, persoonlijke leningen e.d. : ja/nee*
Zo ja,
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Gegevens huidige woning
Huurprijs

: €

per maand

Naam verhuurder

:

Straat

:

Postcode/Woonplaats

:

Telefoonnummer

:

Indien er geen sprake is van huur,
heeft u een

*koopwoning ja/nee

*inwonend ja/nee

In het kader van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) verzoeken wij u ons te
voorzien van een veilige kopie ID waarin de voor ons overbodige gegevens zijn weggelaten. De
overbodige gegevens die wij u verzoeken om door te halen zijn: documentnummer, handtekening,
BSN nummer. Voor het maken van een beveiligde kopie ID kunt u gebruik maken van de volgende
app: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopieidentiteitsbewijs.

Wij verzoeken u om eveneens met dit aanvraagformulier een bewijs van inkomsten mee te
zenden.
Aanvrager verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en gaat akkoord met de
consumentenvoorwaarden van de Nederlandse vereniging van Makelaars. Tevens stemt aanvrager
in met het verifiëren van de door hem/haar verstrekte gegevens c.q. het uitvoeren van een
kredietwaardigheidscheck. Aanvrager is ermee bekend dat bovenstaande gegevens opgenomen
worden in een persoonsregister, als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en/of
de AVG die per 25 mei 2018 in werking treedt/is getreden. Indien er een huurovereenkomst tot
stand komt, zullen deze gegevens aan verhuurder worden verstrekt. Wij behouden ons het recht
voor uw aanvraag zonder opgaaf van redenen af te wijzen. Hierover kan niet gecorrespondeerd
worden.
Wij wijzen u op het feit dat voor huurwoningen met een huurprijs onder € 710,68 door huurder een
huisvestingsvergunning bij de betreffende gemeente moet worden aangevraagd. Of u in
aanmerking komt voor een huisvestingsvergunning kunt u controleren op:
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/huisvestingsvergunning-1.htm

Aan dit formulier kunnen geen rechten worden ontleend door de aanvrager.
Datum en plaats

:

Handtekening aanvrager:

Handtekening partner:
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Verklaring huidige beheerder
(alleen van toepassing bij huurwoning)
Ondergetekende,
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer

Eigenaar/beheerder van de woning aan de
Adres
Woonplaats
Netto huur

€

Verklaart hierbij dat
Naam huurder
Huurder van deze woning is
sinds
En dat hij/zij op de datum van afgifte van deze verklaring
 géén huurachterstand heeft
 een huurachterstand heeft en deze aflost d.m.v. een betalingsregeling
ad € ………… per maand
 een huurachterstand heeft ad € ……… en dat de vordering uit handen is gegeven
Plaats en datum

Handtekening + stempel
Eigenaar/beheerder

Handtekening kandidaat
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