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Paraaf / Handtekening aanvrager: 

U zoekt een huurwoning! Mooi! Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in en mail het, samen 

met de gevraagde bijlagen, naar purmerend@vanoverbeek.nl. Dan zullen wij uw aanvraag beoordelen. 

 

 

 

Let op: u dient bij te voegen: 

 0 Kopie geldig legitimatiebewijs; 

 0 Bankafschrift met daarop het ontvangen inkomen; 

 0 Verhuurderverklaring (indien van toepassing); 

 0 Recente werkgevers-/intentieverklaring; 

 0 Recente salarisspecificatie & jaaropgave; 
  

 Indien zelfstandig ondernemer tevens bijvoegen: 

 0 Aangifte IB afgelopen twee jaar; 

 0 Jaarrapporten afgelopen 2 jaar; 

 0 Prognose van het komende jaar  

 

 

Gegevens aanvrager: 
Voor- + achternaam  : ________________________________________________________ M / V 

Burgerlijke staat   : ________________________________________________________ 

Geboorteplaats en –datum : ________________________________________________________ 

Huidig adres   : ________________________________________________________ 

Postcode & woonplaats  : ________________________________________________________ 

Telefoon   : ________________________________________________________ 

E-mail    : ________________________________________________________ 

 

Echtgen(o)ot(e) / Partner: 

Voor- + achternaam  : ________________________________________________________ M / V 

Burgerlijke staat   : ________________________________________________________ 

Geboorteplaats en –datum : ________________________________________________________ 

Huidig adres   : ________________________________________________________ 

Postcode & woonplaats  : ________________________________________________________ 

Telefoon   : ________________________________________________________ 

E-mail    : ________________________________________________________ 

 

Gezinssamenstelling: 
Gezinsgrootte   : ____________ Volwassenen         ____________ Kinderen 

Leeftijd kinderen   : ___________ Jaar       ___________ Jaar   ___________ Jaar 

Andere inwonende personen : ____________ Volwassenen         ____________ Kinderen 

Muziekinstrumenten?  : Ja / Nee, zo ja, welke ___________ Hoeveel uur per dag? __________ 

Worden er huisdieren gehouden? : Ja / Nee, zo ja, welke ________________________________________ 

Wordt er gerookt?  : Ja / Nee 

 

Werksituatie aanvrager: 
Werkgever   : ________________________________________________________ 

Adres    : ________________________________________________________ 

Postcode & woonplaats  : ________________________________________________________ 

Telefoon   : ________________________________________________________ 
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Paraaf / Handtekening aanvrager: 

Inkomen aanvrager : 
Bruto inkomen   : € _______________________________________ per maand / jaar 

Andere bronnen van inkomsten : € _______________________________________ per maand / jaar 

Pers. leningen / verplichtingen : € _______________________________________ per maand / jaar 

Alimentatie verplichting  : € _______________________________________ per maand / jaar 

 

Werksituatie echtgeno(o)t(e) / partner: 
Werkgever   : ________________________________________________________ 

Adres    : ________________________________________________________ 

Postcode & woonplaats  : ________________________________________________________ 

Telefoon   : ________________________________________________________ 

 

Inkomen aanvrager echtgeno(o)t(e) / partner: 

Bruto inkomen   : € _______________________________________ per maand / jaar 

Andere bronnen van inkomsten : € _______________________________________ per maand / jaar 

Pers. leningen / verplichtingen : € _______________________________________ per maand / jaar 

Alimentatie verplichting  : € _______________________________________ per maand / jaar 

 

Gegevens huidige woning: 
Huidige woning   : Huurwoning / Koopwoning / Inwonend 

Type woning & aantal kamers : Eengezinswoning / flat               _______________ kamers 

Huurprijs   : € ____________________ incl./excl. stook – en servicekosten p/m 

Eigenaar / Beheerder  : ________________________________________________________ 

Adres    : ________________________________________________________ 

Postcode & woonplaats  : ________________________________________________________ 

Telefoon   : ________________________________________________________ 

 

Algemeen: 
Reden van deze aanvraag  : ________________________________________________________ 

Gewenste huuringangsdatum : ________________________________________________________ 

IBAN (ivm toekomstige huur) : ________________________________________________________ 

      ________________________________________________________ 

 

Algemene bepalingen: 
 De verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. 

 Een aanvraag kan zonder opgave van redenen worden afgewezen. 

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

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

overeenkomstig het model dat bij de desbetreffende verhuurder gebruikelijk is.  

 Vooraf vindt een toetsing plaats in verband met de kredietwaardigheid. 

 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 is verkregen, dan zal de verhuur geacht worden niet tot stand te 

zijn komen en zal aan enige mededeling onzerzijds geen enkel recht kunnen worden ontleend jegens 

derden, wie dan ook, in de ruimste zin des woord.  

 Elke aansprakelijkheid onzerzijds is te dezer zake uitgesloten.  

 Aanvrager is ermee bekend, dat bovenstaande gegevens worden opgenomen in een persoonsregister 

als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). 
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