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                                                                         Correspondentieadres: 

Postbus 80 
7570 AB Oldenzaal 
Bezoekadres: 
Bisschopstraat 18 
Oldenzaal 
Tel: 0541 -522 022 
Email: info@kvbm.nl 
Internet: www.kvbm.nl 

======================================================================== 
 

1. Personalia aanvrager huurwoning 
a. Naam, voornamen ………………………………………………………… 
b. Beroep ………………………………………………………………….......... 
c. Man / Vrouw* Ongehuwd/Gehuwd/Gescheiden/Samenwonend/Geregistreerd 
partnerschap* 
d. Geboorteplaats/datum 
……………………………………………………………………….................. 
e. Adres, postcode, woonplaats 
……………………………………………………………………….................. 
f. Telefoon Privé………………………….Mobiel…………………………… 
g. Mailadres……………………………………………………………………. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

2. Personalia echtgeno(o)t(e) / partner 
a. Naam, voornamen ………………………………………………………… 
b. Beroep ………………………………………………………………….......... 
c. Man / Vrouw* Ongehuwd/Gehuwd/Gescheiden/Samenwonend/Geregistreerd 
partnerschap* 
d. Geboorteplaats/datum 
………………………………………………………………………..................... 
e. Adres, postcode, woonplaats 
………………………………………………………………………..................... 
f. Telefoon Privé………………………….Mobiel…………………………….. 
g. Mailadres …………………………………………………………………….. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
3. Gezinssamenstelling 
a. Gezinsgrootte ……………………volwassen………………………………kinderen 
b. Leeftijd kinderen ……jaar………jaar………jaar………jaar………jaar 
c. Andere inwonende personen ………………volwassen………………………………kinderen 
d. Worden huisdieren gehouden Ja / Nee* zo ja, 
welke………………………………………………………………………………… 
_______________________________________________________________________________________ 
 
4. Financiële verplichtingen 
a. Heeft u financiële verplichtingen Ja / Nee * 
b. Hypotheekbedrag huidige woning €………………………………………………………….... 
c. Verkoopwaarde huidige woning €………………………………………………………………. 
d. Persoonlijke lening €……………………………………………………………… 
e. Alimentatieverplichtingen €…………………………………………………….. 
_______________________________________________________________________________________ 
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5. Gegevens betreffende uw werk 

Loondienst / zelfstandig / uitkering* 
Indien zelfstandig: 
a. Sedert wanneer ……………………………………………………………………….... 
b. Naam en plaats bedrijf ………………………………………………………………... 
S.v.p kopie van de laatste aangifte inkomensbelasting bijsluiten 
Indien in loondienst: 
a. Naam werkgever ………………………………………………………………………... 
b. Adres, postcode, plaats 
…………………………………………………………………………………………………... 
c. Telefoonnummer ……………………………………………………………….………... 
S.v.p werkgeversverklaring en laatste loonstrook bijvoegen 
Indien uitkeringsgerechtigde: 
a. Sinds wanneer ………………………………………………………………………... 
b. Wat voor een soort uitkering WAO / WW / WWW / RWW/ AWW /WAJONG 
S.v.p originele bewijsstukken bijvoegen 
_______________________________________________________________________________________ 
 

6. Inkomsten 
Aanvrager Partner 
a. Bruto inkomen per maand €…………………. €……………………….. 
b. Andere bronnen van inkomsten ………………………………………………………… 
_______________________________________________________________________________________ 
 

7. Gegevens huidige woonruimte 
a. Huidige woning huurwoning / koopwoning / inwonend * 
b. Type woning ………………………………………………………………………... 
c. Indien huurwoning, huurprijs € …………………incl / excl. Stook- en servicekosten per 
maand 
d. Eigenaar/ beheerder …………………………………………………………………….. 
e. Reden verhuizing ………………………………………………………………………….. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
8. Omschrijving verlangde woning 

a. Gemeente ………………………………………………………. 
b. Voorkeur wijk / straat ………………………………………….. 
c. Gewenste woning eengezinswoning / appartement 
d. Garage of parkeerplaats Ja / Nee * zo ja, Garage / Parkeerplaats * 
e. Wat is de maximale huurprijs die u wenst te betalen € ……………….. incl / excl. Stook- en 
servicekosten per maand 
f. Huuringangsdatum ………………………………………………………………………... 
* doorhalen wat niet van toepassing is 
_______________________________________________________________________________________ 
 

9. Verklaring huidige huiseigenaar / beheerder / hypotheekhouder 
Hiermede verklaart 
Naam:……………………………………………………………………………………………….. 
Adres:………………………………………………………………………………………………… 
Postcode:…………………………………….. Woonplaats:……………………………………. 
dat: 
De heer / mevrouw 
Naam:……………………………………………………………………………………………….. 
Wonende aan de: ……………………………………………………………………………….. 
Postcode:…………………………………….. Woonplaats:…………………………………… 
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Sinds (datum): ………………………………………………… - momenteel geen huur - / 
betalingsachterstand heeft en het afgelopen jaar ook geen - huur - / 
betalingsachterstand heeft gehad - de betaling / bewoning aanleiding geeft tot de 
volgende opmerkingen: 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
- de kale huurprijs / hypotheekverplichting van bovengenoemde woning momenteel € 
…………………. per maand bedraagt. 
Plaats, ……………………………………………….. d.d. ………………………..20….. 
Handtekening: Firmastempel: 
 
Werkgeversverklaring toevoegen 
 
Algemene bepalingen 

1. Deze inschrijving vervalt 1 jaar na de inschrijfdatum, tenzij binnen die termijn om 
handhaving van de inschrijving is verzocht. Aan deze inschrijving kan uiteraard geen enkel 
recht op een woning worden ontleend. 
2. Een aanvraag kan zonder opgave van reden worden afgewezen. 
3. Indien wij passende woonruimte voor u gevonden hebben, krijgt u hierover telefonisch 
of schriftelijk bericht. U krijgt dan een aantal dagen de tijd om ons uw beslissing kenbaar 
te maken. Indien wij van u geen reactie ontvangen, wordt u na het vervallen van de 
optiedatum automatisch uitgeschreven als woningzoekende. 
4. Bij het tot stand komen van een huurovereenkomst zal de huurder een bedrag aan 
bemiddelingskosten schuldig zijn overeenkomstig het tarief wat genoemd staat in de 
aanbiedingstekst van de woning. 
5. De persoonsgegevens van huurder kunnen door verhuurder en de (eventuele) 
beheerder in een persoonsregistratie zijn opgenomen. Als dan is op deze gegevens de 
Wet Persoonsregistraties van toepassing uit hoofde waarvan een privacyreglement is 
vastgesteld. 
6. In verband met de op 1 juni 1994 in werking getreden Wet op de Identificatieplicht 
dient u verhuurder c.q. beheerder bij het aangaan van de overeenkomst een kopie te 
verstrekken van uw paspoort c.q. rijbewijs. 
7. Alle gegevens, door u verschaft, zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden 
8. Alle mondelinge en schriftelijke mededelingen betreffende enige verhuur van een 
woning worden geacht te zijn gedaan onder voorbehoud, dat de vergunning van 
overheidsweg en toestemming door de eigenaar / rechthebbende zal worden verleend. 
Mocht achteraf blijken, dat er geen vergunning 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 derden, wie dan ook, 
in de ruimste zin van het woord. Enige aansprakelijkheid onzerzijds is te dezer zake 
uitgesloten.  
 
 
Onvolledig ingevulde aanvragen worden niet in behandeling genomen. 
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Ondergetekende verklaart het formulier naar waarheid te hebben ingevuld, alsmede 
akkoord te zijn met bovengenoemde bepalingen. 
 
Plaats, ………………………………………… ……d.d…………………..20………… 
 
 
………………………………….   …..…………………………….. 
Handtekening aanvrager:    Handtekening partner: 
 
 
 
 

 


