
Woningaanvraagformulier 1 van 2

Persoonlijke Achternaam                                                                  (kopie paspoort meesturen)

gegevens Voornamen (voluit)

aanvra(a)g(st)er Huidige adres

Postcode en woonplaats

Telefoon thuis

Mobiele telefoon

Telefoon werk

Geboortedatum en plaats

Bent u gehuwd     ja / nee                             (indien ja, kopie trouwboekje meesturen)

Aantal personen huishouden     …….….. personen, waarvan …….….. kinderen

Beroep

Functie

Naam werkgever

Adres werkgever

Postcode en woonplaats werkgever

Bent u in vast dientverband

Bruto basisinkomen per maand     € ……..…,…….                      (kopie laatste loonstrook meesturen)

Persoonlijke Achternaam                                                                  (kopie paspoort meesturen)

gegevens Voornamen (voluit)

partner Huidige adres

Postcode en woonplaats

Telefoon thuis

Mobiele telefoon

Telefoon werk

Geboortedatum en plaats

Beroep

Functie

Naam werkgever

Adres werkgever

Postcode en woonplaats werkgever

Bent u in vast dientverband

Bruto basisinkomen per maand     € ……..…,…….                      (kopie laatste loonstrook meesturen)
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Overige vragen Ben u gescheiden     ja / nee                            

Hoeveel bedraagt de alimentatie     € ………………………,……………… per maand

Heeft u de Nederlandse nationaliteit     ja / nee               (Indien nee, kopie verblijfsvergunning meesturen)

Wat is uw rekeningnummer

Heeft u andere financiële verplichtingen

Zo ja, welke en bij wie

Naam huidige verhuurder

Adres (huidige verhuurder)

Postcode en woonplaats (huidige verh.)

Telefoonnummer (huidige verhuurder)

Heeft u de huur altijd op tijd voldaan     ja / nee                          (verklaring huidige verhuurder meesturen)

Zijn er problemen geweest m.b.t. overlast     ja / nee

Woonwensen In welke plaats zoekt u woonruimte  Amsterdam/Rotterdam/Schiedam/Haarlem/Gouda/Hilversum/Imuiden

In welke wijk/straat zoekt u een woning

Hoeveel kamerwoning zoekt u

Voorkeur voor een bepaalde woonlaag

Tot welke bedrag kunnen wij aanbieden     € ……………..,=

Andere specifieke woonwensen

Kandidaat-huurder verklaart bovengenoemde vragen naar waarheid te hebben ingevuld en heeft er geen bezwaar tegen indien Adelbrecht Vastgoed

Beheer B.V. in geval van aanbieding, persoonlijk contact opneemt met opgegeven instanties.

Kandidaat-huurder verklaart, in geval van aanbieding, geen bezwaar te hebben dat Adelbrecht Vastgoed Beheer B.V. een kredietwaardigheidstoets 

uitvoert (indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u zicht niet bij ons inschrijven).

Kandidaat-huurder verklaart zich er van op de hoogte te zijn dat bij het aangaan van een huurovereenkomst een waarborgsom alsmede contract- en 

administratiekosten dienen te worden voldaan.

Plaats …………………….………………………., datum ……………….……………………..20……….…………

Handtekening: ……………………………………...………………………..……...…………………………………..


