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INSCHRIJFFORMULIER HUURWONING 
 

 
 
Personalia aanvrager huurwoning 
Achternaam aanvrager  

Voorna(a)m(en) (officiële)  

  
Man/Vrouw* 

Ongehuwd/Gehuwd/Geregistreerd als 
partner/Gescheiden* 

Geboorteplaats en -datum (dd/mm/jjj)  

Huidig woonadres  

Postcode/Woonplaats  

Telefoonnummer(s) (privé/werk/mobiel)  

E-mailadres  
 

 

Gegevens echtgeno(o)t(e)/partner* 
Achternaam echtgeno(o)t(e)/partner  

Voorna(a)m(en) (officiële)  

 
Man/Vrouw* 

Ongehuwd/Gehuwd/Geregistreerd als 
partner/Gescheiden* 

Geboorteplaats en -datum (dd/mm/jjjj)  

Huidig woonadres  

Postcode/Woonplaats  

Telefoonnummer(s) (privé/werk/mobiel)  

E-mailadres  
 
 
 

Gezinssamenstelling 
Gezinsgrootte  volwassenen  kinderen 

Leeftijd kinderen  

Andere inwonende personen  Volwassenen  kinderen 

Worden er muziekinstrumenten 
bespeeld? 

Ja/Nee* Zo ja, welke 

Hoeveel uur per dag?  

Worden er huisdieren gehouden? Ja/Nee* Hoeveel: 

Welke soort? 

 

 

Algemeen 
Reden van de aanvraag/verhuizing.  

Gewenste huuringangsdatum  

 
Voor welke periode wenst u een 
huurwoning?  

- Onbepaalde tijd 

- Bepaalde periode van  …………tot …………… 
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Gegevens huidige woning 
Huidige woning Huurwoning/Koopwoning/inwonend* 

 
Type woning/Aantal kamers 

Eengezinswoning/Appartement* 

Aantal kamers  

 
Huurprijs 

€ Incl./excl. * stook- en 
servicekosten per maand 

Eigenaar/Beheerder*  

Woonadres  

Postcode/Woonplaats  

Telefoonnummer  

 

Beroep/Werkgever/Inkomen aanvrager 
Beroep aanvrager  

Werkgever  

Adres werkgever  

Postcode/Woonplaats werkgever  

Telefoonnummer werkgever  

Bruto inkomen € Per maand/jaar* 

Andere bronnen van inkomsten € Per maand/jaar* 

Pers. Leningen/verplichtingen € Per maand/jaar* 

Alimentatieverplichtingen € Per maand/jaar* 
 

 

Beroep/Werkgever/Inkomen echtgeno(o)t(e)/partner 
Beroep echtgeno(o)t(e)/partner  

Werkgever  

Adres werkgever  

Postcode/Woonplaats werkgever  

Telefoonnummer werkgever  

Bruto inkomen € Per maand/jaar* 

Andere bronnen van inkomsten € Per maand/jaar* 

Pers. Leningen/verplichtingen € Per maand/jaar* 

Alimentatieverplichtingen € Per maand/jaar* 
 

 

Vervolg beroep/Werkgever/Inkomen aanvrager/echtgeno(o)t(e)/partner 
Bent u of is uw partner zelfstandig of 
heeft u of uw partner een eigen bedrijf? 

 
Ja/Nee/Niet van toepassing* 

Zo ja, sinds wanneer  

Naam en vestigingsplaats bedrijf  

 Bent u of is uw partner 
uitkeringsgerechtigd? 

 
Ja/Nee/Niet van toepassing* 

Zo ja, sinds wanneer  

Wat voor soort uitkering ontvangt u?  
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Gegevens gewenste woning 
Plaats(en)  

Wijk en/of straat/specifiek adres  

Maximale huurprijs € Per maand 

Gewenste woning Eengezinswoning/appartement met/zonder lift* 
Gewenste aantal slaapkamers  

Garage of parkeerplaats gewenst Ja/Nee/parkeerplaats* 

Bijzondere wensen  
 

 

Algemene bepalingen 

 
De verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. 

Aanvrager dient bij dit formulier een kopie van een geldig legitimatiebewijs te overleggen, 
dit in het kader van de Wet op de Identificatieplicht. 

Een aanvraag kan zonder opgave van reden worden afgewezen. 

Aanvrager dient bij dit formulier gegevens toe te voegen waaruit het inkomen blijkt. 

Aanvrager zal bij het tot stand komen een huurovereenkomst een huurcontract tekenen 

overeenkomstig het model dat bij de desbetreffende verhuurder gebruikelijk is. 

Alle mondelinge en schriftelijk 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 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 woord. 

Elke aansprakelijk onzerzijds is te deze zake uitgesloten. 

Bij verhuur van woonruimte wordt bij aanvang van de huur een borgsom verlangd van de 
huurder van minstens een maandelijkse huursom. Tevens bestaat de kans dat u als 
huurder getoetst/gecontroleerd wordt via de NVM-Woontoets. 

 

 
Handtekening aanvrager(s)                                  Plaats en Datum
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