INSCHRIJFFORMULIER
voor een huurwoning
Visser Bouw Maatschappij B.V.
Postbus 301
1270 AH Huizen
telefoon: 035 5269966
email: beheer@visserhuizen.nl
Aanvrager
achternaam, voornamen (voluit)
adres, postcode en woonplaats
telefoonnummers
emailadres(sen)
geboortedatum en -plaats
burgerservicenummer (SOFI-nr.)
beroep
giro- en/of bankrekeningnummer
burgerlijke staat
Gegevens eventuele partner
achternaam, voornamen (voluit)
adres, postcode en woonplaats
telefoonnummer
emailadres(sen)
geboortedatum en -plaats
burgerservicenummer (SOFI-nr.)
beroep
Gezinssamenstelling
aantal inwonende kinderen

man

vrouw

privé
werk

mobiel

gehuwd/samenwonend/gescheiden/weduwe(naar)/alleenstaand*
man
vrouw

privé
werk

mobiel
werk

jongens
meisjes

leeftijd(en)
leeftijd(en)

jaar
jaar

eventueel andere inwonenden
relatie met aanvrager(s)
huisdieren/muziekinstrument
ja/nee*, zo ja van welke soort
Gegevens omtrent uw werk
loondienst/zelfstandig/pensioen/uitkering*
indien in loondienst
indien van toepassing: van beide partners
naam werkgever(s)
adres, postcode en woonplaats
telefoonnummer
indien zelfstandig
sedert wanneer
naam en vestigingsplaats bedrijf
indien uitkering/pensioen
sedert wanneer
soort uitkering
Financiële verplichtingen (van u en/of uw partner)
hypotheekbedrag huidige woning
€
verkoopwaarde
€
persoonlijke lening/krediet
€
betaling per maand
€
alimentatieverplichtigen
€
overige schulden/verplichtingen
€
Inkomen
aanvrager
partner
bruto per jaar
€
€
andere inkomsten
€
€
NB: overuren en niet-vaste inkomensbestanddelen worden niet meegerekend.

* doorhalen wat niet van toepassing is

versie 3.0

Huidige woonruimte
huur- of koopwoning
type woning
aantal kamers
huurprijs, incl. servicekosten
naam eigenaar/beheerder
reden van verhuizing
Omschrijving verlangde woning
in welke plaats
eventueel specifiek adres
type woning en aantal kamers
afzonderlijke garage
maximale huurprijs
gewenste ingangsdatum huur
Algemeen
bent u ingeschreven als woningzoekend, zo ja waar

eengezins/appartement/anders, nl:
€
te

ja/nee*
€

te

per maand incl./excl.* servicekosten

ja/nee*
in de gemeente

sinds

Algemene bepalingen
Het is ondergetekend bekend dat:
- bij onjuiste beantwoording van één of meerdere vragen de eigenaar/beheerder deze
inschrijving kan laten vervallen, of indien op basis van de gegevens in dit inschrijfformulier een
huuraanbieding is gedaan, de beoogde huurovereenkomst niet tot stand zal komen;
- in verband met de Wet op de Identificatieplicht de aanvrager(s) een kopie van een geldig
legitimatiebewijs bij deze inschrijving dient te worden overlegd;
- deze inschrijving vervalt 1 jaar na de inschrijfdatum;
- deze inschrijving geen verplichting tot een aanbieding van een huurwoning inhoudt;
- een aanvraag zonder opgave van redenen kan worden afgewezen;
- alle mondelinge en schriftelijke mededelingen betreffende enige verhuur van een woning worden geacht
te zijn gedaan onder voorbehoud dat vergunning van overheidswege (indien van toepassing) en
toestemming door de eigenaar zal worden verleend. Indien die vergunning en/of toestemming (achteraf)
niet blijkt te zijn verkregen, dan zal de verhuur geacht worden niet tot stand te zijn gekomen en zal aan
enige mededeling terzake de verhuur geen enkel recht kunnen worden ontleend jegens ons of jegens
derden, wie dan ook, in de ruimste zin des woords;
- voor het aangaan van een huurovereenkomst een recent overzicht van de BKR-registratie(s) dient
te worden overlegd; dit overzicht kan de aanvrager tegen een geringe vergoeding bij de eigen bank
opvragen;
- voor het aangaan van een huurovereenkomst een verklaring van de huidige verhuurder of
(ingeval van een eigen woning) een verklaring van de hypotheekgever, dient te worden overlegd.
Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en geeft/geven de
verhuurder toestemming de gegeven informatie te controleren; tevens gaat/gaan aanvrager(s) akkoord
met alle hiervoor genoemde bepalingen.
plaats:

datum:

handtekening aanvrager:

handtekening partner:

* doorhalen wat niet van toepassing is

versie 3.0

