WONINGAANVRAAGFORMULIER
072wonen
Kanaalkade 16
1811 LP Alkmaar
Telefoon 072 – 520 8259
info@072wonen.nl
1.

Persoonlijke gegevens

Naam
Voornamen (voluit)
Straat
Postcode en plaats
Telefoonnummer Privé
E-mail adres
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geslacht
Burgerlijke staat
Giro- / bankrekeningnr

2.

Graag invullen s.v.p.
Adres pand van interesse:
...................................................................
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

……………………………………………………………..……………………….………..…
………….….………………………….………………………………..……………………...
………………..……………………….…….……………........................................
………………….…………………………....……….........……………......................
………………….….......... Werk ..……….........………..…………………………....
……………………………………………………………..……………………….………..…
……………………………………………………………..……………………….………..…
……………………………………………………………..……………………….………..…
M/V
……………………………………………………………..……………………….………..…
……………………………………………………………..……………………….………..…

Persoonlijke gegevens echtgeno(o)t(e) of samenlevingspartner

Naam
Voornamen (voluit)
Straat
Postcode en plaats
Telefoonnummer Privé
E-mail adres
Geboortedatum
Geboorteplaats

……………………………………………………………..……………………….………..…
……………………………………………………………..……………………….………..…
……………………………………………………………..……………………….………..…
……………………………………………………………..……………………….………..…
………………….….......... Werk ..……….........………..…………………………....
……………………………………………………………..……………………….………..…
……………………………………………………………..……………………….………..…
……………………………………………………………..……………………….………..…

Geslacht
Burgerlijke staat
Giro- / bankrekeningnr

M/V
……………………………………………………………..……………………….………..…
……………………………………………………………..……………………….………..…

¹) doorhalen wat niet van toepassing is
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3.

Aantal bewoners

Met personen gaan u de woning bewonen ………………….…... personen
Aantal en leeftijd kinderen
…..kinderen, leeftijd(en) ………..……... jaar
Indien huisdieren, welke
………………………………………………..…………………….……
Roken / niet roken ¹)
4.

Inkomsten

Uw beroep
Bent u zelfstandig ondernemer
Zo ja, sinds wanneer
Wie voert uw administratie
Bent u in loondienst
Zo ja, naam werkgever
Adres en telefoon werkgever
Uw bruto jaarinkomen

………………………………………………..…………………….……
Ja / nee
………………………………………………..…………………….……
………………………………………………..…………………….……
Ja / nee
………………………………………………..…………………….……
………………………………………………..…………………….……
€ ……………………………………………..…………………….……

Heeft u eventuele andere bronnen
van inkomsten, zoals W.W./W.A.O./
WIA/ pensioen e.d. ¹)
Zo ja, welke en hoeveel?

Ja / nee
€ ……………………………………………..…………………….……

5.

Inkomstenbron echtgeno(o)t(e) of samenlevingspartner

Uw beroep
Bent u zelfstandig ondernemer
Zo ja, sinds wanneer
Wie voert uw administratie
Bent u in loondienst
Zo ja, naam werkgever
Adres en telefoon werkgever
Uw bruto jaarinkomen
¹) doorhalen wat niet van toepassing is

………………………………………………..…………………….……
Ja / nee
………………………………………………..…………………….……
………………………………………………..…………………….……
Ja / nee
………………………………………………..…………………….……
………………………………………………..…………………….……
€ ……………………………………………..…………………….……
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Heeft u eventuele andere bronnen
van inkomsten, zoals W.W./W.A.O./
WIA/ pensioen e.d. ¹)
Zo ja, welke en hoeveel?

Ja / nee
€ ……………………………………………..……………………….…

¹) s.v.p. inkomstenverklaring(en) meezenden
6.

Financiële verplichtingen

Heeft u of uw echtgeno(o)t(e) of samenlevingspartner enige
borgtocht aangegaan of garantie gegeven
Ja / nee
Heeft u of uw echtgeno(o)t(e) of samenlevingspartner enige
geldleningen lopen
Ja / nee
Zo ja, bij welke kredietverstrekker
………………………………………………..…………………….……
Openstaand bedrag
€ ……………………………………………..…………………….……
Heeft u of uw echtgeno(o)t(e) of samenlevingspartner een
hypotheek waarop rente en aflossing dienen te worden betaald
Ja / nee
Zo ja, bij welke bancaire instelling
………………………………………………..…………………….……
Openstaand bedrag
€ ……………………………………………..…………………….……
Alimentatieverplichtingen
€ ………………..……………………per week / per maand
7.

Huidige woonsituatie

Bezit u een eigen woning
Zo nee, wie is de verhuurder/beheerder
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Huidige kale huurprijs per maand
Service- en stookkosten per maand
Momenteel woonachtig in een
Bent u hoofdbewoner of inwonend
Ontvangt u huurtoeslag

Het is ondergetekende bekend:
¹) doorhalen wat niet van toepassing is

Ja / nee
……………………………………………..……………………….……
……………………………………………..……………………….……
……………………………………………..……………………….……
……………………………………………..……………………….……
€ …………………………………………..……………………….……
€ …………………………………………..……………………….……
eengezinswoning/flatwoning
……………………………………………..……………………….……
Ja / nee
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1.

2.
3.
4.
5.
6.

dat aan het indienen van dit formulier geen enkel recht kan worden ontleend en dat geen
huurovereenkomst tot stand komt alvorens door zowel huurder als verhuurder een
huurovereenkomst is ondertekend;
dat vóór oplevering van de woning de huurnota en de overeengekomen waarborgsom dient te
zijn voldaan en het huurcontract door de huurder getekend is;
dat deze aanvraag alleen in behandeling wordt genomen indien deze volledig is ingevuld;
dat de eventuele huurovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd d.w.z. de duur van
minimaal 1 jaar.
op basis van dit formulier een selectie gemaakt wordt van de kandidaat-huurder(s)
bij acceptatie de volgende documenten benodigd zijn:
- paspoort of ID kaart;
- drie recente salarisstroken;
- recente werkgeversverklaring;
- eventueel bankafschriften;
- eventueel verhuurderverklaring huidige woning.

Ondergetekende verklaart:
-

blijkens ondertekening akkoord te gaan met het bovenstaande;
hij / zij dit formulier naar waarheid heeft ingevuld;
schriftelijk melding te maken indien gegevens die hij / zij verstrekt heeft niet meer juist zijn;
zijn / haar uitdrukkelijke toestemming te geven voor het opvragen van persoonsgegevens bij
relevante instanties.

De Opdrachtgever heeft kennisgenomen van de Privacyverklaring van de Makelaar.
Aldus naar waarheid ingevuld te .............................. op ...............
Handtekening(en)

_______________

¹) doorhalen wat niet van toepassing is
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_______________

¹) doorhalen wat niet van toepassing is
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