
 
 

AANVRAAGFORMULIER INZAKE HET HUREN VAN WOONRUIMTE   
 
PERSOONLIJKE GEGEVENS: 
Naam en voornamen voluit            ……………………………………………… m/v 
                                                          …………………………………………………… 
Geboorteplaats en –datum             …………………………………….…………….. 
 
Burgelijke staat                                gehuwd/ongehuwd/samenwonend/……………. 
 
Huidige adres                                   ………………………………………………….. 
 
Postcode en woonplaats                  ……………………………….…………………. 
Telefoonnummer                              privé…………………………………………….. 
                                                         zakelijk/mobiel………………………………….. 
 
Emailadres                                      ………………………………………………………  
 
Naam en voornamen partner          ……………………………………………………. 
                                                        ……………………………………………………. 
Geboorteplaats en –datum             ……………………………………………………. 
 
Huidige adres                                   ………………………………………………….. 
 
Postcode en woonplaats                  ……………………………….…………………. 
Telefoonnummer                              privé…………………………………………….. 
                                                         zakelijk/mobiel………………………………….. 
______________________________________________________________________ 
 
Voor hoeveel personen wordt …...  man(nen) ……vrouw(en) 
woonruimte verlangd ….…kind(eren) 
Wat is de reden dat u (andere) …………………………………….. 
woonruimte zoekt …………………………………….. 
______________________________________________________________________ 
 
Beroep/functie aanvrager …………………………………….. 
  
Beroep/functie partner …………………….………………. 
 
GEGEVENS HUIDIGE WONING 
Huidige woonsituatie      huurwoning/koopwoning/inwonend 
 
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend op …………………………………. 
 
Handtekening: 
 

 
 
 
Bij de verhuur wordt een inkomenseis gehanteerd. De inkomensgegevens die gebruikt worden 
voor een financiële screening en kredietwaardigheid worden opgevraagd op het moment dat 
onder voorbehoud hiervan een kandidaat geselecteerd is. 



 
 
 
 
 
VERHUURDERSVERKLARING (in te vullen door huidige verhuurder, indien van toepassing) 
 
Ondergetekende, verhuurder van het huidige adres verklaart hierbij dat 
 
Naam huurder: 
 
Huidige adres: 
 
Ingangsdatum huurovereenkomst: 
 
Op dit moment: 
. is er een betalingsachterstand     □ ja  □ nee 

 zo ja, 

. is er voor deze achterstand een betalingsregeling getroffen □ ja  □ nee 

 

In de afgelopen twee jaar                                                                                                               

. is er een betalingsachterstand geweest    □ ja  □ nee 

. is er een vordering aan derden uit handen gegeven  □ ja  □ nee 

. zijn er één of meer vonnissen geweest i.v.m. huurachterstand □ ja  □ nee 

. zijn er sommaties gestuurd i.v.m. woongedrag of overlast □ ja  □ nee 

. is er een juridische procedure geweest i.v.m. overlast  □ ja  □ nee 

. is er een vonnis geweest i.v.m. overlast    □ ja  □ nee 

. is er woonfraude geconstateerd     □ ja  □ nee 

 

 

Naam verhuurder: 

Adres: 

Woonplaats: 

Telefoonnummer:  

 

Handtekening       datum: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ondertekening kandidaat: 
Ondergetekende geeft toestemming aan de verhuurder van de aangeboden woning om eventueel voor 
een nadere toelichting over woon- en betaalbedrag contact op te nemen met de verhuurder van de 
huidige woning; 
Handtekening       datum:  
 
 
 
 
 
 
 


