
AANVRAAGFORMULIER HUURWONING

Persoonlijke gegevens

Gegevens aanvrager

Achternaam : Voornamen :

Adres : Postcode/woonplaats :

Geboortedatum : Geboorteplaats :

Geslacht : man / vrouw ¹ Nationaliteit :

Burgerlijke staat : gehuwd / geregistreerd partner / anders ¹ Nummer ID-bewijs : ²

Emailadres : Telefoonnummer :

Beroep : Bruto maandinkomen : €

Gegevens partner

Achternaam : Voornamen :

Adres : Postcode/woonplaats :

Geboortedatum : Geboorteplaats :

Geslacht : man / vrouw ¹ Nationaliteit :

Burgerlijke staat : gehuwd / geregistreerd partner / anders ¹ Nummer ID-bewijs : ²

Emailadres : Telefoonnummer :

Beroep : Bruto maandinkomen : €

Samenstelling van het huishouden

Aantal volwassenen : _________   Aantal kinderen    :   __________ Leeftijd kinderen :

Worden huisdieren gehouden?   Ja, namelijk __________________  / nee ¹

Huidige woonsituatie

O  thuiswonend

O  huurwoning : netto huurprijs € ______________ per maand Svp verhuurdersverklaring laten invullen door verhuurder.

O  koopwoning : hypotheeklast  € ______________ per maand Svp hypotheekverklaring laten invullen door geldverstrekker.

Indien verkocht, svp pagina 1, 2 en laatste pagina (handtekening

partijen) van de koopovereenkomst bijvoegen.

Gewenste woning

Woonplaats : Wijk/straat :

Type woning : eengezins/appartement/_________________ ¹ Aantal kamers : woonkamer + _______ slaapkamers

Reden van verhuizing :

Financiële gegevens

Bent u : O  in loondienst Is uw partner: : O  in loondienst

O  zelfstandig ondernemer O  zelfstandig ondernemer

O  gepensioneerd O  gepensioneerd

Heeft u en/of uw partner financiële verplichtingen: ja / nee.¹ Zo ja, welke:

O  persoonlijke lening €  ________________ lasten per maand : €  ________________

O  doorlopend krediet €  ________________ €  ________________

O  alimentatie €  ________________ €  ________________

O  hypotheekschuld €  ________________ €  ________________

     bij getaxeerde waarde €  ________________

O  andere verplichting €  ________________ €  ________________

¹)  doorhalen wat niet van toepassing is.

²)  bij ondertekening van de huurovereenkomst dient het origineel van het identiteitsbewijs ter verificatie te worden getoond.



 



 

 

 VERHUURDERSVERKLARING/HYPOTHEEKHOUDERSVERKLARING 
 
Svp volledig invullen en aankruisen wat van toepassing is. 
 
 
Ondergetekende, 
 
 verhuurder / beheerder  eigenaar hypotheekhouders (bankinstelling) 
 
 
Naam ……………………………………………………………………………….………. 
 
Adres  ……………………………………………………………………………..………… 
 
Postcode en woonplaats   ………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer ………………………… Email ……………………………………….. 
 
 
verklaart hierbij, dat 
 
Naam …………………………………………………………………………………….. 
 
Gehuurde adres   ………………………………………………………………………… 
 
Postcode en woonplaats    ……………………………………………………………… 

 
 

 per heden geen huur-/betalingsachterstand heeft 
 

 steeds tijdig en naar behoren aan zijn/haar financiële verplichtingen heeft voldaan 
 
 per heden een huur-/betalingsachterstand heeft van  € …………………… 
 
 de verschuldigde huur exclusief service/stookkosten per maand bedraagt € ………..…. 
 
 huurder het gehuurde bewoont vanaf ………………………………………………… 
 
 huurder het gehuurde steeds heeft bewoond zoals een goed huurder betaamt 
 
 
Datum ……………………………………………….. 

 
Handtekening/stempel 
verhuurder/beheerder, eigenaar of hypotheekhouder     …………………………………………… 

 
 Naam ondertekenaar     …………………………………………… 
 
 Functie ondertekenaar     ……………………………………………  
   



 

 

 

 

Werkgeversverklaring 
       (Alleen dit standaardmodel gebruiken!) 

 
Gegevens 

werkgever 

 

 
Naam werkgever:                                                             ………………………………….……………………………………… 

Adres werkgever:                                                             ……………………………….………………………………………… 

Postcode en woonplaats:                                                 _ _ _ _  _ _  ……………..…………………………………………… 

 
Gegevens 

werknemer 

 man            vrouw 

Naam werknemer:                                                           ………………………….……………………………..………………. 

Adres werknemer:                                                            ………………………….……………………………………….…...... 

Postcode en woonplaats:                                                 _ _ _ _  _ _  …………………………………………………………. 

Geboortedatum:                                                              …………….…………………………………………………………… 

In dienst sinds:                                                                 ………….……………….…........................…. (dag, maand, jaar) 

Functie:                                                                            ……….………………………………………………………………… 

Aard van het 

dienstverband 

De werknemer heeft:                                                            een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of is aange-
steld in vaste dienst 
 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of is aangesteld 
in tijdelijke dienst tot …..………………….  
inkomen uit een flexibele arbeidsrelatie nl.: …........…….… 
…………………………....  (bijv. uitzend-, inval- of oproepkracht) 

 Is er sprake van een proeftijd?                                            nee                   ja 

  Zo ja, is de proeftijd verstreken?                                         nee                   ja 

Zijn er voornemens het dienstverband binnenkort te           nee                   ja 

beëindigen? Zo ja, toelichting                                              ……………………………………………………… 

Directeur / aandeelhouder                                                   nee                   ja 

Verklaring 

voortzetting 

dienstverband 

(indien van toe-

passing) 

Bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde                   nee                    ja 

bedrijfsomstandigheden wordt de                                    ……………………………………………………………………….… 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij                    (extra handtekening en firmastempel) 

beëindiging daarvan opgevolgd door een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd:                    Naam ondertekenaar: …………………………………………….… 

Inkomen 1. Bruto jaarsalaris
1                                                                                            

€ …………………………………….. (basissalaris excl. overwerk e.d.) 

2. Vakantietoeslag
2                                                                                             

€ …………………………………….. 

3. Onregelmatigheidstoeslag
4                                                                   

€ …………………………………….. 

4. Vaste
3 

13
e 

maand                                                        € …………………………………….. 

5. Provisie
4                                                                                                                  

€ …………………………………….. 

6. Vaste
3 

eindejaars uitkering                                          € ………….…………………………. 

7. Overwerk
4                                                                                                             

€ ……………….……………………. 

8. ……………………………………………                       € ……………………………………..   + 

Totaal per jaar                                                                  € …………………………………….. 

Leningen/ 

Loonbeslag 

Is door u een onderhandse lening aan de werknemer        nee                    ja, ingangsdatum ………….…...……....…. 

verstrekt?                                                                          hoofdsom  €….…....….... looptijd ............   jaarlast € ……….….. 

 

Is op het loon van de werknemer loonbeslag gelegd?        nee                     ja, tot.. ………… € ….…………. per maand 
 

1) Het bruto jaarsalaris van het gebruikelijke aantal werkweken in de bedrijfstak. 

2) Bij vakantiebonnen : 100% van de waarde van de vakantiebonnen. 

3) Onder vast wordt verstaan: in de arbeidsovereenkomst vastgelegde onvoorwaardelijke inkomensbestanddelen. 

4) Indien structureel sprake is van onregelmatigheidstoeslag, provisieregeling en/of overwerk: het bedrag over de laatste 12 maanden. 

Ondergetekende verklaart namens de werkgever                                             Getekend te …………………………. d.d……….………..………. 

dat alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld. 

Handtekening 

Naam ondertekenaar: ……………………………….……………..                       en firmastempel: ………..………………………….………………... 
 

 
Voor eventuele verificatie kan contact worden opgenomen met:                       Naam: ………………………………... Tel: ………………………… 

 




