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Biedingsformulier kandidaat huurder 
Ondergetekende bevestigt dat hij door ondertekening van dit formulier een aanbod heeft 
gedaan om de volgende woning te huren onder de volgende voorwaarden: 

Bieding voor de woning aan het volgende adres: 

(adres, huisnummer, postcode en plaats) 

Gewenste ingangsdatum 

Huurperiode 

Huurprijs € 

Waarborgsom € 

Opleverniveau 

Aantal bewoners 

Huisdieren (type en ras) 

Introductie kandidaat 

Aanvullende wensen 
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Klant erkent dat zodra dit voorstelformulier aan Expat Rentals is verzonden, de klant officieel 
in onderhandeling is met de verhuurder van het bovengenoemde eigendom. Zodra het voorstel 
is geaccepteerd, is de klant verplicht om het eerder genoemde eigendom te huren. 

Vanaf het moment van verzending van uw documentatie heeft de verhuurder 3 werkdagen om 
het voorstel te accepteren of een tegenvoorstel in te dienen. In beide gevallen betekend het dat 
u in onderhandeling bent. Pas nadat u Expat Rentals op de hoogte hebt gesteld dat u het
tegenvoorstel van de eigenaar niet accepteert, of als u uw voorstel intrekt voordat de eigenaar
het voorstel heeft geaccepteerd, zijn de onderhandelingen voorbij.

De opgegeven informatie en aangeleverde documentatie zal worden gecontroleerd en worden 
geverifieerd bij de vermelde bedrijven / agentschappen, nadat het voorstel door de eigenaar is 
geaccepteerd. Na deze procedure wordt u op de hoogte gesteld van acceptatie. 

Klant erkent door ondertekening van dit document dat hij dit document naar waarheid en 
correct heeft ingevuld en geeft tevens toestemming voor een volledige controle van de 
persoonsgegevens en documentatie. 

Ondergetekende verklaart dat hij / zij door Expat Rentals op de hoogte is gebracht dat er in 
geval van acceptatie een huurovereenkomst tussen hem / haar en de verhuurder zal zijn. 
Volgens de Nederlandse wet is hij / zij gebonden aan de voorwaarden van de toekomstige 
huurovereenkomst. 

Expat Rentals vertegenwoordigt de belangen van de verhuurder en is daarom, in dit geval en 
in overeenstemming met Nederlands recht, verboden om de belangen van de huurder te 
dienen. 

Voor akkoord 

Naam kandidaat huurder: .................................... 

Handtekening: 

............................................................................ 

Plaats en datum : ................................................ 
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