INSCHRIJF- / AANVRAAGFORMULIER HUURWONING
Aanvraag voor een woning in de gemeente(n):

1.

Personalia aanvrager
Achternaam aanvrager: ....................................................................................................................
Voorna(a)m(en): ................................................................................................................................
Man / Vrouw *
Ongehuwd / Samenwonend / Gehuwd / Gescheiden *
Geboorteplaats en datum: ................................................................................................................
Huidig adres: .....................................................................................................................................
Postcode en woonplaats: ..................................................................................................................
Telefoon Privé: ....................................................Werk: ...................................................................
Email: ................................................................................................................................................
Beroep: .............................................................................................................................................
Inkomen per maand: Bruto € ............................................Netto: € ..................................................

2.

Personalia partner / echtgeno(o)t(e)
Achternaam aanvrager: ....................................................................................................................
Voorna(a)m(en): ................................................................................................................................
Man / Vrouw *
Ongehuwd / Samenwonend / Gehuwd / Gescheiden *
Geboorteplaats en datum: ................................................................................................................
Huidig adres: .....................................................................................................................................
Postcode en woonplaats: ..................................................................................................................
Telefoon Privé: .................................................Werk: ......................................................................
Beroep: .............................................................................................................................................
Inkomen per maand: Bruto € ......................................... Netto: € ....................................................

3. Gegevens gewenste woning
Plaats(en): ..........................................................................................................................................
Wijk en/of straat: ................................................................................................................................
Maximale huurprijs: € ........................................... incl. / excl. * stook- en servicekosten per maand.
Gewenste woning: Eengezinswoning / flat met/zonder lift / kamer / parterrewoning / *
Anders namelijk: .................................................................................................
Gewenst aantal kamers ....... Gewenste datum van ingang ...............................
Reden van aanvraag: .........................................................................................................................
Bijzondere wensen: .............................................................................................................................

4. Gegevens huidige woning
Huidige woning:
Huurwoning / Koopwoning / Inwonend *
Type woning:
Eengezinswoning / flat / kamer * ............................................... kamers

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

5. Gezinssamenstelling
Inwonende kinderen:

Geb. dat ......-......-...... m / v Geb. dat ......-......-...... m / v
Geb. dat ......-......-...... m / v Geb. dat ......-......-...... m / v
Geb. dat ......-......-...... m / v Geb. dat ......-......-...... m / v
Andere inwonende: .............................................................................................................................
Worden er muziekinstrumenten bespeeld? Ja / Nee * Zo ja, welke....................................................
Hoeveel uur per dag? .........................................................................................................................
Worden er huisdieren gehouden? Ja / Nee * Zo ja, welke..................................................................

6. Andere betalingsverplichtingen
Heeft u betalingsverplichtingen, zoals bijvoorbeeld:
Hypotheek / Alimentatie / Persoonlijke leningen ? Ja / Nee *
Anders namelijk: .................................................................................................................................
Nog te betalen na heden: Bedrag € ................... in ...............termijnen van € ...................................
Bij financieringsinstelling: ...................................................................................................................

7. Algemene Bepalingen
-

-

-

Aanvrager dient een kopie van legitimatiebewijs bij te voegen.
Aanvrager dient bij dit formulier gegevens bij te voegen waaruit het inkomen blijkt (Loonstrookje).
De verstrekte gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Deze aanvraag wordt zo nodig voor een jaar actueel gehouden. Na deze termijn kan op verzoek van de
aanvrager verlenging worden aangevraagd.
Aan de ondertekening van dit formulier kan geen recht op toewijzing van een woning worden ontleend.
Aanvrager zal bij het tot stand komen van een huurovereenkomst een huurcontract tekenen
overeenkomstig het model dat bij desbetreffende verhuurder gebruikelijk is.
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 de 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 zins des woords. Elke aansprakelijkheid onzerzijds
is ter dezer zake uitgesloten.
Bij verhuur van in beheer zijnde woonruimte worden door ons de eenmalige verhuurkosten - volgens de
Voorwaarden en Tarieven van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen NVM aan de huurder in rekening gebracht.
De aanvrager is ermede bekend, dat bovenstaande gegevens worden opgenomen in een persoonsregister
als bedoeld in de Wet Persoonsregistratie (WPR).

Plaats: ………………………,

Datum:…………………….

Handtekening aanvrager

Handtekening partner / echtgeno(o)t(e)

____________________

______________

_______

Formulieren die niet volledig zijn ingevuld, getekend, of voorzien zijn van de
noodzakelijke bijlagen, worden niet in behandeling genomen.
Dit volledig ingevulde formulier alsmede de bovengenoemde bijlagen dient u te zenden naar:

Zegwaard Beheer B.V.
Schieweg 93
Postbus 220
Telefoon
Fax
E-mail

2627 AT Delft
2600 AE Delft
015 – 2 627 627
015 – 2 622 378
info@zegwaardbeheer.nl

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

