
 

Aanhef  : _________________________ 

Achternaam : _________________________       

Voornamen : _________________________ 

Huidig adres : _________________________ 

Postcode  : _________________________ 

Woonplaats : _________________________ 

Telefoonnummer : _________________________ 

E-mailadres : _________________________ 

 

Aanhef  : _________________________ 

Achternaam : _________________________      

Voornamen : _________________________ 

Huidig adres : _________________________ 

Postcode  : _________________________ 

Woonplaats : _________________________ 

Telefoonnummer : _________________________ 

E-mailadres : _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Als algemene richtlijn hanteren wij een inkomenseis waarbij uw bruto maandinkomen incl. 
vakantiegeld minimaal gelijk dient te zijn aan 4 maal de huurprijs. Bijvoorbeeld voor een huurwoning 
van € 900,- dient het bruto maandinkomen 4 x € 900,- = € 3.600,- te bedragen. 
 
Voor tweeverdieners gelden ten aanzien van het tweede salaris een andere inkomensberekeningen. 
Het tweede inkomen wordt in de meeste gevallen voor de helft meegenomen in de inkomenseis. 
 
Eventuele betalingsverplichtingen (zoals alimentatie, persoonlijke leningen e.d.) worden op het 
inkomen in mindering gebracht. Het bruto maandinkomen van de aanvrager dient aan de inkomenseis 
te voldoen. Mocht u niet aan de inkomenseis voldoen, is het ook niet mogelijk om in aanmerking te 
komen bij vooruitbetaling van de huur voor een bepaalde periode. Garantstellingen door ouders en/of 
derden worden niet geaccepteerd.  
 
Indien na de beoordeling van uw dossier blijkt dat uw inkomen onvoldoende toereikend is, wordt de 
reservering geannuleerd en zijn wij gevrijwaard om de woonruimte aan te bieden aan een andere 
kandidaat. 
 

 

 

Max 
huurprijs 

v/x Minimaal totaal inkomen 

€ 800,-  € 38.400,- 

€ 900,-  € 43.200,- 

€ 1.000,-  € 48.000,- 

€ 1.100,-  € 52.800,- 

€ 1.200,-  € 57.600,- 

   

Per welke datum wenst u te 
huren? 

 

Welke plaats heeft uw 
voorkeur? 

 

Wenst u uw huidige woning te 
verkopen? 

 

Zoekt u een appartement of 
een eengezinswoning? 

 

Opmerkingen / bijzonderheden? 

 

Aanvrager 
Ondergetekende verklaart hierbij bekend te zijn met de 
algemene voorwaarden en de inkomensvoorwaarden 

Partner 
Ondergetekende verklaart hierbij bekend te zijn met de 
algemene voorwaarden en de inkomensvoorwaarden 

Plaats: 
Datum: 
Handtekening:  
 

Plaats: 
Datum: 
Handtekening:  
 
 
 

Aanvrager Partner 

In welke prijsklasse zoekt u? 

Inschrijfformulier huuraanbod 

Woonvoorkeur 

Inkomensvoorwaarden 
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