
 

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 € 1.000,- dient het bruto maandinkomen 4 x € 1.000,- = € 4.000,- 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 

€ 1.000,-  € 48.000,- 

€ 1.100,-  € 52.800,- 

€ 1.200,-  € 57.600,- 

€ 1.300,-  € 62.400,- 

€ 1.500,-  € 72.000,- 

€ 2.000,-   

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 



 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

 

1. Inschrijfformulieren die niet volledig zijn ingevuld, getekend,  worden niet in behandeling 

genomen; 

2. Het bruto maandinkomen van de aanvrager dient aan de inkomenseis te voldoen. 

Om in aanmerking te komen voor één van onze huurwoningen, dient u aan een aantal 

voorwaarden te voldoen. Als algemene richtlijn hanteren wij een inkomensnorm waarbij uw bruto 

maandinkomen (incl. vakantiegeld) minimaal gelijk dient te zijn aan minimaal 4 maal de huurprijs. 

Voor tweeverdieners gelden ten aanzien van het tweede salaris andere inkomensberekeningen. 

Het tweede inkomen wordt in de meeste gevallen voor de helft meegenomen in de 

inkomensnorm. Deze inkomens worden per individueel geval beoordeeld. Eventuele 

betalingsverplichtingen worden op het inkomen in mindering gebracht. 

3. Huuraanvragen kunnen te allen tijde zonder opgaaf van reden worden geweigerd; 

4. Wanneer wij een woning voor u onder optie zetten dient u een aantal bescheiden aan te leveren 

om aan te tonen dat uw inkomen voldoende toereikend is.  

5. Met deze aanvraag wordt zo nodig een drie maanden rekening gehouden. De verstrekte 

gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld; 

6. Aanvrager is ermee bekend dat bovenstaande gegevens worden opgenomen in een 

persoonsregister als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Indien er een 

huurovereenkomst tot stand komt, zullen deze gegevens aan de verhuurder worden verstrekt; 

7. Er zijn geen inschrijfkosten en/ of administratiekosten verschuldigd; 

8. Voor de oplevering en sleuteloverdracht van de huurwoning dient de eerste huurnota te worden 

voldaan. Daarnaast dient de huurovereenkomst te worden ondertekend. 

9. Mogelijk onderdeel van de beoordelingsprocedure is het uitvoeren van een credit-check. Bij een 

credit-check wordt bijvoorbeeld gekeken naar (negatieve) betalingservaringen in de afgelopen 

jaren. Deze resultaten maken onderdeel uit van de financiële beoordeling van uw 

kredietwaardigheid. De kosten van een dergelijk onderzoek zullen niet bij de aanvrager in 

rekening worden gebracht. 

  



 

 

 

 
INKOMENSEISEN 

 

Om een appartement/woning te huren, gelden de volgende inkomenseisen: 

1 persoon 4x de huurprijs = Bruto maandinkomen 
2 personen 4 x de huurprijs = Bruto maandinkomen (bruto-maandinkomen van partner wordt voor 
50% meegerekend in de inkomenstoetsing) 

Voor een huurprijs van € 800,- geldt dan dat er minimaal sprake dient te zijn van een (gezamenlijk) 
bruto maandinkomen van € 3.200,00. 

Stel u heeft een bruto maandinkomen van € 2.200,- en uw partner € 2.000,-. Dan betreft het 
gezamenlijk bruto maandinkomen voor de inkomenstoetsing € 3.200 (€ 2.200,- + 50% van € 2.000,-). 
Het gezamenlijk bruto maandinkomen van € 3.200,- / 4 = € 800,- dit is het bedrag wat u maximaal kunt 
verhuren. 

Vakantiegeld, vaste bonus en een vaste 13e maand mogen worden meegerekend bij het bepalen van 
het bruto jaarinkomen. Flexibele bonussen, winstuitkering en vergoeding voor een leaseauto kunnen 
niet worden meegenomen in de inkomenstoetsing. 

Voor gepensioneerden geldt een lager benodigd inkomen door de lagere belastingdruk. Het 
belastbaar inkomen kan verhoogd worden met 30%. 

Deze inkomensnorm geldt ook voor zelfstandigen. Bij zelfstandigen wordt uitgegaan van het netto 
bedrijfsresultaat. Voor zelfstandigen gelden aanvullende voorwaarden. Indien u een zelfstandig 
ondernemer bent, dient een waarborgsom van minimaal 3 maanden verstrekt te worden vóór 
ondertekening van het huurcontract. Zelfstandige ondernemers dienen een recent uittreksel uit het 
handelsregister bij de kamer van koophandel en een door een erkend accountant gewaarmerkt 
accountantsrapport te overleggen. Daarnaast dient er minimaal sprake te zijn van 2 boekjaren. 

Vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden indien niet direct 
wordt voldaan aan de inkomenseis. Deel het totale vermogen door 10 en deel dit bedrag vervolgens 
door 12 en tel het bedrag op bij uw bruto maandinkomen. 

U mag geen betalingsachterstand hebben bij uw huidige verhuurder of hypotheekverstrekker. 
Inkomsten moeten worden aangetoond door bijvoorbeeld het aanleveren van een recente 
salarisstrook en een werkgeversverklaring of accountantsverklaring, dan wel het aanslagbiljet 
inkomstenbelasting. Bij twijfel of u aan bovenstaande voorwaarden voldoet zal uw individuele situatie 
bekeken worden en kunnen er aanvullende voorwaarden gesteld worden, u dient dan rekening te 
houden met bv. een waarborgsom of bankgarantie van 3 maanden. Helaas komt niet iedereen in 
aanmerking voor een huurwoning. Beumer Garantiemakelaars behoudt zich het recht om elke aspirant 
huurder zonder opgaaf van reden af te wijzen op basis van de aangeleverde gegevens. 

 

  



 

Benodigde bescheiden 
 
 
Bent u werknemer in dienstverband:  
0 Kopie geldig paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs); 
0 Recente werkgeversverklaring; 
0 Recente hypotheek- of verhuurdersverklaring (correct betalingsgedrag); 
0 3 x kopie recente loonstroken (van de afgelopen 3 maanden, met bruto maandloon); 
0 3 x kopie bankafschrift waarop het salaris is gestort (van de afgelopen maand, bewijs ontvangen 
loon op rekening); 
0 Kopie van jaaropgave; 
0 Kopie van bank/pinpas van hetzelfde rekeningnummer als bankafschrift; 
0 Uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (indien inwonend); 
0 Wanneer u een koopwoning heeft en deze verkocht is ; laatste jaaropgave van uw hypotheek  
verstrekker en de eerste 3 pagina’s van de koopovereenkomst; 
0 Echtscheidingsconvenant (wanneer u gescheiden bent); 
0 Inkomensverklaring Belastingdienst. 
 
 
Bent u gepensioneerd:  
0 Kopie paspoort/identiteitskaart;  
0 Verklaring huidige verhuurder of verklaring huidige hypotheekverstrekker (correct betalingsgedrag);  
0 Kopie AOW-strook;  
0 Kopie pensioenstrook;  
0 Kopie opgave eventuele alimentatie;  
0 Uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens; 
0 Inkomensverklaring Belastingdienst. 
 
 
Bent u bezitter van een eigen bedrijf (minimaal 2 jaar):  
0 Kopie paspoort/identiteitskaart;  
0 Verklaring huidige verhuurder of verklaring huidige hypotheekverstrekker (correct betalingsgedrag);  
0 Kopie winstverliesrekening voorgaande jaren, goedgekeurd door erkend accountant;  
0 Kopie begroting huidige/komende jaar, goedgekeurd door een erkend accountant;  
0 Kopie inschrijving handelsregister KvK;  
0 Kopie opgave eventuele alimentatie;  
0 Uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens; 
0 Bankgarantie van minimaal 3 maanden huur zal gesteld moeten worden; 
0 Inkomensverklaring Belastingdienst.  
 
 
Bent u uitkeringsgerechtigd:  
0 Kopie geldig paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs); 
0 Recente hypotheek- of verhuurdersverklaring (correct betalingsgedrag); 
0 Kopie maandoverzicht uitkering (WIA/WAO/ZW); 
0 Kopie jaaropgave uitkering (WIA/WAO/ZW); 
0 Kopie bankafschrift (ontvangen uitkering)  
0 Kopie van bank/pinpas van hetzelfde rekeningnummer als bankafschrift; 
0 Uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (indien inwonend); 
0 Wanneer u een koopwoning heeft en deze verkocht is: laatste jaaropgave van uw hypotheek  
verstrekker en de eerste 3 pagina’s van de koopovereenkomst; 
0 Echtscheidingsconvenant (wanneer u gescheiden bent); 
0 Inkomensverklaring Belastingdienst. 
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Aanbod Vleuten: 
 

Eengezinswoning – De Hoven 

 
 

Huurprijzen: : € 1.000,- t/m € 1.300,-    
Woonoppervlakte: : 113 m² - 140 m² 
Straatnamen: : Utrechtse Heuvelrug,  

  De Vuursche, Pijnenburg,  
  Beukenburg 

Huurtermijn: : Minimaal 1 jaar 
Inkomenseis: : 4 x de maandhuurprijs = bruto maandinkomen.  

  2e inkomen mag voor maximaal 50% meegeteld worden. 
Servicekosten: : N.v.t. 

 

Eengezinswoning – Het Buitengoed 

 
 

Huurprijzen: : € 1.000,- t/m € 1.180,- 
Woonoppervlakte: : 115 m² tot 148 m² 
Straatnamen: : Beurszwam, Cantharellaan,  

  Paddenstoelenlaan 
Huurtermijn: : Minimaal 1 jaar 
Inkomenseis: : 4 x de maandhuurprijs = bruto 

 maandinkomen.  
  2e inkomen mag voor maximaal 50% meegeteld worden. 

Servicekosten: : N.v.t.  

 

Eengezinswoning – De Harmonie 

 
 

Huurprijzen: : € 1.000,- t/m € 1.350,- 
Woonoppervlakte: : 115 m² tot 133 m² 
Straatnamen: : De Ruiterberg, Hardenbroek, 

  Leersumse Veld 
Huurtermijn: : Minimaal 1 jaar 
Inkomenseis: : 4 x de maandhuurprijs = bruto 

 maandinkomen.  
  2e inkomen mag voor maximaal 50% meegeteld worden. 

Servicekosten: : N.v.t. 

 

Eengezinswoning – Het Loofrijk 

 
 

Huurprijzen: : € 1.140,- t/m € 1.265,-     
Woonoppervlakte: : 127 m² tot 140 m² 
Straatnamen: : Herfsttuinlaan, Lentetuinlaan 
Huurtermijn: : Minimaal 1 jaar 
Inkomenseis: : 4 x de maandhuurprijs = bruto 

 maandinkomen.  
  2e inkomen mag voor maximaal 50% meegeteld worden. 

Servicekosten: : N.v.t. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://ikwilhuren.nu/CreateThumbnail.aspx?Fotobestand=36162920_Loofrijk--01.jpg&Type=Woning
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Eengezinswoning – De Rietvelden 
1.1 

 

Huurprijzen: : € 950,- t/m € 1.050,- 
Woonoppervlakte: : 111 m² - 130 m² 
Straatnamen: : Dwergbieslaan, Mattenbieslaan 
Huurtermijn: : Minimaal 1 jaar 
Inkomenseis: : 4 x de maandhuurprijs = bruto  

 maandinkomen.  
  2e inkomen mag voor maximaal 50% meegeteld worden. 

Servicekosten: : N.v.t. 

 

Eengezinswoning – De Rietvelden 
1.2 

 

Huurprijzen: : € 990,- t/m € 1.050,- 
Woonoppervlakte: : 108 m² - 128 m² 
Straatnamen: : Globebloemlaan, Veldbloemlaan 

  Passie-, Scharnierbloempad,  
  Teunis-, Trompetbloemlaan 

Huurtermijn: : Minimaal 1 jaar 
Inkomenseis: : 4 x de maandhuurprijs = bruto maandinkomen.  

  2e inkomen mag voor maximaal 50% meegeteld worden. 
Servicekosten: : N.v.t. 

 

Eengezinswoning – De Compagnie 
 

 

Huurprijzen: : € 950,- t/m € 1.124,- 
Woonoppervlakte: : 100 m² - 130 m² 
Straatnamen: : Moerasvaren, Tongvaren 
Huurtermijn: : Minimaal 1 jaar 
Inkomenseis: : 4 x de maandhuurprijs = bruto  

 maandinkomen.  
  2e inkomen mag voor maximaal 50% meegeteld worden. 

Servicekosten: : N.v.t. 

 

Appartementen – De Compagnie 
 

 

Huurprijzen: : € 950,- t/m € 1.900,-      
Woonoppervlakte: : 81 m² tot 170 m² 
Straatnamen: : Moerasvaren 
Huurtermijn: : Minimaal 1 jaar 
Inkomenseis: : 4 x de maandhuurprijs = bruto  

 maandinkomen.  
  2e inkomen mag voor maximaal 50% meegeteld worden. 

Servicekosten: : € 47,50 per maand 

 

Appartementen – De Burchtheer 
 

 

Huurprijzen: : € 1.000,- t/m € 1.700,-   
Woonoppervlakte: : 85 m² tot 190 m² 
Straatnamen: : Voor de Burchten 
Huurtermijn: : Minimaal 1 jaar 
Inkomenseis: : 4 x de maandhuurprijs = bruto  

 maandinkomen.  
  2e inkomen mag voor maximaal 50% meegeteld worden. 

Servicekosten: : € 40,- per maand 
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Aanbod Leidsche Rijn: 
 

Eengezinswoningen – ’t Zand 

 
 

Huurprijzen: : € 950,- t/m € 1.010,- 
Woonoppervlakte: : 
Straatnamen: : Eschersingel, Theo van 

  Doesburgstraat 
Huurtermijn: : Minimaal 1 jaar 
Inkomenseis: : 4 x de maandhuurprijs = bruto  

 maandinkomen. 2e inkomen mag voor maximaal 50% 
meegeteld worden. 

Servicekosten: : € 1,51 per maand (glasverzekering)  

 

Appartementen – Poort van Terwijde 

 
 

Huurprijzen: : € 950,- t/m € 990,-      
Woonoppervlakte: : 87 m² - 102 m² 
Straatnamen: : Operettelaan 
Huurtermijn: : Minimaal 1 jaar 
Inkomenseis: : 4 x de maandhuurprijs = bruto  

  maandinkomen.  
  2e inkomen mag voor maximaal 100% meegeteld worden. 

Servicekosten: : € 40,- per maand  

 
Aanbod Utrecht: 
 

Appartementen – Oranjerivierdreef 

 
 

Huurprijzen: : € 850,-  t/m € 925,-      
Woonoppervlakte: : 75 m²- 110 m² 
Straatnamen: : Oranjerivierdreef,Zambesidreef 
Huurtermijn: : Minimaal 1 jaar 
Inkomenseis: : 4 x de maandhuurprijs = bruto 

 maandinkomen.  
 2e inkomen mag voor maximaal 50% meegeteld worden. 

Servicekosten: : € 26,-  per maand  

 

Appartementen – Huis te Zuylenlaan 

 
 

Huurprijzen: : €  950,- t/m € 1.510,-      
Woonoppervlakte: : 77 m² - 161 m² 
Straatnamen: : Huis te Zuylenlaan 
Huurtermijn: : Minimaal 1 jaar 
Inkomenseis: : 4 x de maandhuurprijs = bruto 

 maandinkomen.  
  2e inkomen mag voor maximaal 100% meegeteld worden. 

Servicekosten: : € 30,- per maand  
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