
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCHRIJFFORMULIER  
voor het huren van een woning 
 
 

 

MooiHuys NVM Makelaars Taxateurs 

Registermakelaars & Taxateurs 

 

 

T   0229-299 935  

E  info@mooihuys.nl.nl 

I  www.mooihuys.nl 



 

 

1.a. Persoonlijke gegevens aanvrager 

 Achternaam:      Voorna(a)m(en) voluit: 

 Adres:      Postcode/woonplaats: 

 Geboortedatum:     Geboorteplaats: 

 Geslacht:  Man / Vrouw  Nationaliteit: 

 Bank - / Gironummer:    Beroep: 

 Telefoonnummer privé:    Telefoonnummer werk: 

 Faxnummer privé:    Faxnummer werk: 

 Mobiel telefoonnummer:    E-mail adres: 

 Burgerlijke staat: Ongehuwd / Samenwonend / Geregistreerd partnerschap / Gehuwd / Gescheiden* 

 * Kopie echtscheidingsconvenant of voorlopige beschikking bijvoegen. 

 
1.b. Persoonlijke gegevens partner  

 Achternaam:      Voorna(a)m(en) voluit: 

 Adres:      Postcode/woonplaats: 

 Geboortedatum:     Geboorteplaats: 

 Geslacht:  Man / Vrouw  Nationaliteit: 

 Bank - / Gironummer:    Beroep: 

 Telefoonnummer privé:    Telefoonnummer werk: 

 Faxnummer privé:    Faxnummer werk: 

 Mobiel telefoonnummer:    E-mail adres: 

 Burgerlijke staat: Ongehuwd / Samenwonend / Geregistreerd partnerschap / Gehuwd / Gescheiden* 

 * Kopie echtscheidingsconvenant of voorlopige beschikking bijvoegen. 
 

1.c. Samenstelling van het huishouden 

 Aantal inwonende kinderen:    Leeftijd(en): 

 Aantal andere inwonenden:    Leeftijd(en): 

 

2. Financiële gegevens 

 Bent u in loondienst?  Ja / Nee 

Zo ja, bijgaande “werkgeversverklaring aanvrager” in laten vullen en tezamen met een kopie van de 
meest recente salarisstrook bij dit inschrijfformulier voegen. 

Zo nee, waaruit bestaat uw inkomen? 

    Zelfstandig ondernemer  een volledige balans over de afgelopen twee jaar bijvoegen. 

    Gepensioneerd  een verklaring van de verstrekkende maatschappij bijvoegen. 

    Uitkering   een verklaring van de uitkerende instantie bijvoegen. 

    Eigen vermogen een verklaring van een bankinstelling en/of accountantsverklaring 
bijvoegen. 

Is uw partner in loondienst? Ja / Nee 

Zo ja, bijgaande “werkgeversverklaring aanvrager” in laten vullen en tezamen met een kopie van de 
meest recente salarisstrook bij dit inschrijfformulier voegen. 

 



 

 

Heeft u en/of uw partner financiële verplichtingen?   Ja / Nee 

Zo ja, welke? 

      Persoonlijke lening   van €   lasten per maand € 

      Doorlopend krediet   van €   lasten per maand € 

      Hypotheek huidige woning  van €   lasten per maand € 

      Verkoopwaarde   ca. € 

      Alimentatieverplichtingen  van €   lasten per maand € 

      Anderszins, te weten:   

 

3. Huidige woonsituatie 

 Beschikt u thans over zelfstandige woonruimte?  Ja / Nee 

 Zo ja, is dit een huur- of een koopwoning?   Huur / Koop 

 Netto huurprijs per maand (indien huurwoning)  €   (excl. Servicekosten) 

 Hypotheeklasten per maand (indien koopwoning)  € 

 Heeft u huisdieren?     Ja, nl.   / Nee 

 Bespeelt u of een van uw gezinsleden een muziekinstrument Ja, nl.   / Nee 

 

Indien uw huidige woonruimte een huurwoning is, verzoeken wij u een huurreferentie bij dit 
inschrijfformulier toe te voegen. 

 

4. Gewenste situatie 

 U wenst in aanmerking te komen voor de woning met adres___________________________________ 

Voor hoeveel maanden zou u zich willen binden? Ik wil mij binden aan een minimale huurperiode van 
______ maanden. 

Let op: Verhuurder kan een minimale en maximale termijn hebben gesteld. Vraag daarnaar voordat u zich 
inschrijft. 

 

 Wat is de reden dat u woonruimte zoekt? 

 ___________________________________________________________________________________ 

 

 

 
  



 

 

Algemene inschrijfbepalingen: 

 Ondertekende verklaart dat alle vragen volledig en naar waarheid zijn beantwoord. 

 Het inschrijfformulier dient voorzien te zijn van een kopie van uw paspoort c.q. identiteitsbewijs en de 
gevraagde inkomensgegevens. 

 Aanvrager geeft toestemming voor het opvragen van financiële gegevens. 

 Aan de ondertekening van dit formulier kan geen enkel recht van toewijzing van een woning worden 
ontleend. 

 Dit inschrijfformulier heeft een geldigheidsduur van een jaar. Bij verlenging dient een nieuw 
inschrijfformulier te worden ingevuld. 

 
De verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. Alleen volledig ingevulde en 
ondertekende inschrijfformulieren kunnen in behandeling worden genomen. 

 

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

 

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend. 

 

Plaats       Datum 

 

 

 

 

Handtekening aanvrager     Handtekening partner 
  



 

 

Werkgeversverklaring aanvrager 

(in te vullen door gevolmachtigde van de werkgever, niet zijnde de werknemer zelf) 

 

 

Ondergetekende: 

Naam gevolmachtigde: 

Bedrijfsnaam: 

Adres: 

Postcode en vestigingsplaats: 

Telefoonnummer: 

 

verklaart hiermee dat: 

Naam werknemer: 

Functie werknemer: 

sinds:       bij bovengenoemd bedrijf in vaste dienst is. 

 

Het bruto jaarsalaris van de werknemer bedraagt: 

Vakantiegeld: 

Provisie: 

Tantième: 

13e maand: 

Gratificatie: 

Anderszins, te weten: 

 

 

Plaats       Datum 

 

 

 

Firmastempel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekening 
  



 

 

Werkgeversverklaring partner 

(in te vullen door gevolmachtigde van de werkgever, niet zijnde de werknemer zelf) 

 

 

Ondergetekende: 

Naam gevolmachtigde: 

Bedrijfsnaam: 

Adres: 

Postcode en vestigingsplaats: 

Telefoonnummer: 

 

verklaart hiermee dat: 

Naam werknemer: 

Functie werknemer: 

sinds:       bij bovengenoemd bedrijf in vaste dienst is. 

 

Het bruto jaarsalaris van de werknemer bedraagt: 

Vakantiegeld: 

Provisie: 

Tantième: 

13e maand: 

Gratificatie: 

Anderszins, te weten: 

 

 

Plaats       Datum 

 

 

 

Firmastempel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekening 

 


