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Inschrijfformulier  
S.V.P. in blokletters invullen.  

 
 
 
Persoonlijke gegevens 

Hoofdaanvrager 
Naam  __________________________________________________________M/V 

Voornamen voluit _____________________________________________________________ 

Adres _____________________________________________________________ 

Postcode/Woonplaats _____________________________________________________________ 

Geboortedatum/-plaats _____________________________________________________________ 

Beroep _____________________________________________________________ 

Telefoon privé _____________________________________________________________ 

Telefoon zaak/mobiel _____________________________________________________________ 

E-mail/ fax _____________________________________________________________ 

Legitimatie paspoort/rijbewijs NR:___________________________________________ 

Burgerlijke staat _____________________________________________________________ 

Bruto jaarsalaris _____________________________________________________________ 

In dienst vanaf _____________________________________________________________ 

 
Medeaanvrager 

Naam  __________________________________________________________M/V 

Voornamen voluit _____________________________________________________________ 

Adres _____________________________________________________________ 

Postcode/Woonplaats _____________________________________________________________ 

Geboortedatum/-plaats _____________________________________________________________ 

Beroep _____________________________________________________________ 

Telefoon privé _____________________________________________________________ 

Telefoon zaak/mobiel _____________________________________________________________ 

E-mail/ fax _____________________________________________________________ 

Legitimatie paspoort/rijbewijs NR:___________________________________________ 

Burgerlijke staat _____________________________________________________________ 

Bruto jaarsalaris _____________________________________________________________ 

In dienst vanaf _____________________________________________________________ 
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Samenstelling huishouden 

 
Aantal volwassenen  ________________________________________________________________ 

Aantal kinderen ________________________________________________________________ 

O Ongehuwd O Samenwonend 

O Geregistreerd partnerschap O Gehuwd 

O Alleenstaand O Anders, ________________________________ 

 
Voorkeur voor bouwnummers: 
Onderstaand kunt u uw voorkeur voor de verschillende bouwnummers (volgens prijslijst), in volgorde van 
belangrijkheid aangeven: 

 
 1e keuze   ______ 2e keuze   ______  3e keuze    ______  4e keuze   ______   5e keuze   ______ 

 

 6e keuze   ______ 7e keuze   ______  8e keuze    ______  9e keuze   ______  10e keuze  ______  

 
Indien de woningen van uw voorkeur allemaal toebedeeld zijn, wenst u 

dan voor één van de andere woningen in aanmerking te komen? 

 

  O Ja 

 

O Nee 
 
Huidige woning 

 
Uw huidige woning is een O Huurwoning      O Koopwoning 

O Geen eigen woning, inwonend 

Wat is de (kale) huurprijs of verkoopwaarde € ________________________ 

Wie is de verhuurder of eigenaar van uw woning? __________________________ 

Welk type is uw huidige woning? O Appartement 

O Portiekwoning  

O Tussenwoning 

O Hoekwoning 

O Half vrijstaand 

O Vrijstaand 

Aantal kamers in de huidige woning _____ aantal kamers 

 
Financiering / financiële middelen 

 

Zit u of uw partner in de schuldsanering? 
 

O Nee  

O Ja 

Bent u of uw partner ooit bij een faillissement betrokken 
geweest? 

O Nee  

O Ja 

 

Hebt u of uw partner nog andere persoonlijke financiële verplichtingen? 
 
O Nee O Ja, betreft: ___________________________ 

a. Hypotheeksom huidige woning €__________________    Verkoopwaarde €_______________ 

b. Som persoonlijke lening(en) €____________________    Betaling per maand €___________ 

c. Te betalen alimentatie p/mnd €___________________ 
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Op welke wijze bent u geattendeerd op de verhuur van deze woningen?  

 

O Woonvast.nl O Projectwebsite Hogekwartier  

O Funda O Familie/vrienden/kennissen 

O Social Media O Anders, ________________________________ 

 
Reden andere woning  

 
O Werk / studie O Huwelijk / samenwonen O Zelfstandig wonen 

O Inkomen O Samenstelling huishouden O Hoogte woonlasten 

O Gezondheid / leeftijd O Huidige woonomgeving O Anders, _________________ 

 
Algemene bepalingen: 
De aanvrager dient voor het ondertekenen van de huurovereenkomst, gegevens te overleggen waaruit 
het inkomen blijkt, zoals bijvoorbeeld een werkgeversverklaring, een recente salarisspecificatie en/of 
jaaropgave. (kijk voor meer informatie over de inkomensnorm naar de acceptatie procedure) Een 

aanvraag kan zonder opgave van redenen worden afgewezen. De op dit formulier ingevulde gegevens 
kunnen eventueel gebruikt worden ten behoeve van woningmarktonderzoek. Aanvrager zal bij het tot 
stand komen van een huurovereenkomst een huurcontract tekenen overeenkomstig het model dat bij de 
desbetreffende verhuurder gebruikelijk is. Huurcontracten worden aangegaan voor een periode van 
tenminste twaalf maanden waarbij huurder bereid dient te zijn een machtiging af te geven ten behoeve 
van de automatische incasso voor de maandelijkse betalingsverplichting. Alle mondelinge en schriftelijke 
mededelingen betreffende enige verhuur van een woning worden geacht te zijn gedaan onder 

voorbehoud dat vergunning van overheidswege en toestemming door de eigenaar/rechthebbende zal 
worden verleend. Mocht achteraf blijken, dat geen vergunning van overheidswege en/of toestemming 

van eigenaar/rechthebbende is verkregen, dan zal de verhuur geacht worden niet tot stand te zijn 
gekomen en zal aan enige mededeling onzerzijds geen enkel recht kunnen worden ontleend jegens ons of 
jegens derden, wie dan ook, in de ruimste zin des woords. Elke aansprakelijkheid onzerzijds is te dezer 
zake uitgesloten. Dit geldt ook voor de verwachte datum van oplevering. Aanvrager is ermee bekend, dat 

bovenstaande gegevens worden opgenomen in een persoonsregister als bedoeld in de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG) en deze zullen uiteraard vertrouwelijk worden behandeld. 
Dit formulier is geheel vrijblijvend, zowel de ingeschrevene(n) als de verhuurder verplichten zich niet tot 
huur of verhuur. 
 
 Bovenstaande vragen zijn naar waarheid ingevuld.  
 

Plaats en datum ____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 

__________________________________ 

Handtekening hoofdaanvrager 

__________________________________ 

Handtekening medeaanvrager  
 


