
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meentweg 1,  8224 BP Lelystad 

Postbus 78   8200 AB Lelystad 

0320-233211 

info@voermangarantiemakelaars.nl 

 

Inschrijfformulier huurwoningen 

  



1a. Persoonlijke gegevens aanvrager 

Achternaam …………………………………. Voorna(a)m(en) voluit  ………………………………………………………. 

Adres  …………………………………. Postcode/woonplaats   ……………………………………………………… 

Geboortedatum ………………………………..  Geboorteplaats  ……………………………………………………… 

Geslacht O man O vrouw Nationaliteit  …………………………………………………….. 

Bank-/gironummer  …………………………. Beroep   ……………………………………………………… 

Telefoonnr privé …………………………….. Telefoonnummer werk ……………………………………………………..   

Mobiele tel nr ……………………………….. E-mail adres  ……………………………………………………. 

Burgerlijke staat   O ongehuwd     O samenwonend  O geregistreerd partnerschap   O gehuwd   

 

1b. Persoonlijke gegevens partners 

Achternaam …………………………………. Voorna(a)m(en) voluit  ………………………………………………………. 

Adres  …………………………………. Postcode/woonplaats   …………………………………………………….. 

Geboortedatum ………………………………..  Geboorteplaats  ……………………………………………………… 

Geslacht O man O vrouw Nationaliteit  ……………………………………………………… 

Bank-/gironummer  …………………………. Beroep   ……………………………………………………… 

Telefoonnr privé …………………………….. Telefoonnummer werk ……………………………………………………..   

Mobiele tel nr ……………………………….. E-mail adres  ……………………………………………………. 

Burgerlijke staat   O ongehuwd     O samenwonend  O geregistreerd partnerschap   O gehuwd   

 

1c. Samenstelling van het huishouden  

Aantal inwonende kinderen  ………. Leeftijd(en)  ………………………………………………….. 

Aantal andere inwonenden   ……… Leeftijd(en)  ………………………………………………….  



 

2.  Financiële gegevens 

Bent u in loondienst?   O ja  O nee 

Zo ja, een kopie van de meest recente salarisstrook en werkgeversverklaring bij dit inschrijfformulier 

voegen. 

Zo nee, waaruit bestaat uw inkomen? 

O zelfstandig ondernemer  * een volledige balans over de afgelopen drie jaar bijvoegen 

O gepensioneerd  * verklaring van verstrekkende maatschappij bijvoegen 

O uitkering    * verklaring van de uitkerende instantie bijvoegen 

O eigen vermogen  * verklaring van bankinstelling en/of accountantsverklaring bijvoegen  

 

Is uw partner in loondienst?  O ja  O nee 

Zo ja, een kopie van de meest recente salarisstrook en werkgeversverklaring  bij dit inschrijfformulier 

voegen. 

Zo nee, waaruit bestaat uw inkomen? 

O zelfstandig ondernemer  * een volledige balans over de afgelopen drie jaar bijvoegen 

O gepensioneerd  * verklaring van verstrekkende maatschappij bijvoegen 

O uitkering    * verklaring van de uitkerende instantie bijvoegen 

O eigen vermogen  * verklaring van bankinstelling en/of accountantsverklaring bijvoegen  

voegen. 

 

Heeft u en/of uw partner financiële verplichtingen? O ja  O nee 

Zo ja, welke? 

O persoonlijke lening   van € …………………….. lasten per maand € …………………………..  

O doorlopend krediet  van € …………………….. lasten per maand € …………………………..  

O alimentatieverplichting van € …………………….. lasten per maand € …………………………..  

O anderszins, te weten : ………………………………………………………………………………………………..  

    …………………………………………….   ……………………………………………..  



 

3. Huidige woonsituatie   

Beschikt u thans over zelfstandige woonruimte?  O ja  O nee 

Zo ja, is dit een huur- of een koopwoning?  O huur  O koop 

Netto huurprijs per maand (indien huurwoning)  € ……………………. (excl. voorschot 

servicekosten) 

Hypotheeklasten per maand (indien koopwoning)  € …………………….   

Hebt u huisdieren     …………………………………………………………….  

Bespeelt u of één van uw gezinsleden een muziekinstrument?  …………………………………………………  

     Zo ja, welke …………………………………………………………….  

4. Gewenste woning, indien u op een specifiek adres reageert aub hier aangeven,  

    Adres ……………………………………………………………. 

 

Plaats    ………………………………………………………………………  

Voorkeur wijk en/of straat  ………………………………………………………………………. 

Soort woning   ………………………………………………………………………  

Aantal kamers   ……………………………………………………………………..  

Maximale huurprijs  ……………………………………………………………………..  

Gewenste ingangsdatum ……………………………………………………………………..  

Wat is de reden dat u woonruimte zoekt? 

    ………………………………………………………………………………………………. 

    ………………………………………………………………………………………………. 

    ………………………………………………………………………………………………  

5. Overige informatie 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

Algemene inschrijfbepalingen 

• Ondergetekende verklaart dat alle vragen volledig en naar waarheid zijn beantwoord. 

• Aan de ondertekening van dit formulier kan geen enkel recht op toewijzing van een woning 

worden ontleend. 

• Aanvrager is ermee bekend dat de op dit formulier vermelde gegevens worden opgenomen 

in een persoonsregister als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De 

verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. 

• Het inschrijfformulier dient voorzien te zijn van een kopie van uw paspoort c.q. 

identiteitsbewijs en de gevraagde inkomensgegevens. 

• Om uw aanvraag te beoordelen worden de gegevens aan de verhuurder verstrekt 

• Wanneer de aanvraag binnen een maand niet compleet is  of als uw aanvraag niet wordt 

toegekend zullen de gegevens worden vernietigd. 

• De documenten worden alleen gebruikt voor de aanvraag van de huurwoning.  

• Indien u niet in aanmerking komt voor de huurwoning, zullen de documenten door 

ons vernietigd worden. 

• U geeft hierbij toestemming om uw gegevens door te sturen naar de verhuurder. 

 

Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen op het moment dat het 
inschrijfformulier volledig is ingevuld en als alle benodigde documenten zijn 
aangeleverd. 

Door het ondertekenen van dit formulier verklaart u zich akkoord met bovenstaande algemene 

inschrijfbepalingen. 

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend: 

Plaats …………………………………………………  d.d.   ………………………………………………………..  

 

Handtekening aanvrager   Handtekening partner  

 

 

……………………………………………………………. …………………………………………………………………. 

 
 

 

 

 



 

Voorwaarden voor huren: 

 
De benodigde documenten gelden voor beide aanvragers ( indien van toepassing).  

 
Huurperiode minimaal 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd met een maand 

 

De woningen worden niet verhuurd ter overbrugging naar een andere koopwoning. 

 

Aantoonbaar vast inkomen a.d.h.v. werkgeversverklaring, minimaal jaarcontract 

 

Salarisstroken van de afgelopen 3 maanden  

 

Kopie paspoort / ID-kaart of rijbewijs 

 

Voor zelfstandigen de jaarrekening over de afgelopen 3 jaar 

 

Recente opgaaf BKR 

 

Bij verkoop eigen woning een opgaaf van de huidige hypotheek en de koopakte van beide 

aanvragers als u niet op hetzelfde adres woont. 

 

Bij opzegging van een huurwoning een verhuurdersverklaring van beide aanvragers als u niet 

op het zelfde adres woont. 

 

 

 

Alleen een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier (inclusief alle 
benodigde documenten) zal in behandeling worden genomen. 

 

Voor akkoord: 

 

 

Plaats……………………………………….. Datum…………………………………….. 

 

 

 

 

Handtekening aanvrager ……………………………………………………. 

 

 

 

 

Handtekening partner  …………………………………………………… 

 


