INSCHRIJVING HUURWONINGEN
GEGEVENS

AANVRAGER

Achternaam
Voornamen
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon privé
Telefoon zakelijk
Faxnummer
E-mail
Burgerlijke staat
Samenlevingscontract
Geboortedatum
Geboorteplaats
ID bewijs of paspoort

gehuwd

PARTNER

ongehuwd

gescheiden
Ja

Gehuwd
Nee

Nr:

Nr:

€

€

ongehuwd

gescheiden

( kopie bijvoegen )

BSN
Beroep/functie
Naam werkgever
Adres
Postcode / Vestigingsplaats
Telefoon
Bruto inkomen per maand
Inkomensverklaring bijvoegen

Bijv.: loonstrook, balans, aangifte Ink. Belasting

Evt. (alimentatie) verplichtingen
Inwonende kinderen: Namen
1.
2.
3.
4.
Huurwoning: naam verhuurder
Eigen woning
Bankrekeningnummer
Reden van aanvraag
Referenties (minstens 2, geen familie)
1.
2.
Gewenste woning
Contactpersoon bij afwezigheid

€
Voornamen

/ werkgeversverklaring z.o.z)

€
M/V

Interesse verkoop via ons kantoor
i.v.m. incassomachtiging huurbetaling
Adres

geboortedatum

Huurprijs €
Ja
Nee

Nr:
Telefoon

Aanvrager is ermee bekend dat € 325,00 ( incl. btw) in rekening zal worden gebracht i.v.m. het opstellen van het huurcontract.
Inschrijvingen ouder dan 1 jaar vervallen tenzij aanvrager aangeeft de inschrijving te willen verlengen.
Aan deze inschrijving kunnen geen rechten worden ontleend.
ALLEEN VOLLEDIG INGEVULDE FORMULIEREN MET WERKGEVERS- EN VERHUURDERSVERKLARING
KUNNEN WIJ IN BEHANDELING NEMEN.

DATUM:

HANDTEKENING AANVRAGER (STER):

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

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

S.V.P. VOLLEDIG DOOR WERKGEVER IN TE LATEN VULLEN
INDIEN U GEEN WERKGEVERSVERKLARING KUNT OVERLEGGEN GELIEVE U EEN PENSIOENSTROOKJE BIJ
TE SLUITEN, HETZIJ ANDERE VERKLARINGEN WAARUIT UW INKOMEN BLIJKT.
WERKGEVERSVERKLARING AANVRAGER (STER)
Hiermede verklaart ondergetekende:
dat aan ommezijde genoemde aanvrager (ster):
sinds …………………………… in vaste dienst is bij :…………………………………………………………………………..
in de functie van: ………………………………………
Het salaris van aanvrager (ster) bedraagt per maand € ………………..…… bruto
Het salaris van aanvrager (ster) bedraagt per maand € ………………..…… netto
Datum: ………………………..

Firmastempel

Handtekening

Naam: …………………………

WERKGEVERSVERKLARING (PARTNER)
Hiermede verklaart ondergetekende:
dat aan ommezijde genoemde partner van aanvrager (ster):
sinds ……………………………. in vaste dienst is bij : ………………………………………………………………………….
in de functie van: ………………………………………………
Het salaris van partner van aanvrager (ster) bedraagt per maand € ……………………. bruto
Het salaris van partner van aanvrager (ster) bedraagt per maand € ……………………. netto
Datum: ………………………….

Firmastempel

Handtekening

Naam: ………………………….

VERKLARING WONINGBOUWVERENIGING / BEHEERDER / EIGENAAR
Hiermede verklaart : ……………………………………………………………………………dat aan ommezijde aanvrager (ster)
sinds: ………………………………………. huurder is van de woning …………………………………………………………….
Aanvrager (ster) heeft aan zijn/haar verplichtingen correct voldaan.
Datum:…………

Stempel woningbouwvereniging:

Handtekening:

Naam: ………………………….

S.v.p. retourneren aan: Boonstra Heijmeijer Makelaars
Afd. Beheer
Fonteinlaan 7
2012 JG HAARLEM
De op dit formulier vermelde gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

