
Inschrijfformulier huurwoning 
 
1. Aanvra(a)ger/ster    1. 
Naam, voornamen a.______________________________________________ 
Beroep b. ______________________________________________                                                                           
Geboortedatum en plaats c. ______________________________________________                                                                            
Adres  en postcode d. ______________________________________________                                                                                                        
Woonplaats e. ______________________________________________                                                                      
Telefoonnummer(s) f .______________________________________________ 
Email g.______________________________________________                                                                                                  
Bankrekeningnummer h. ______________________________________________                                                                             
Burgerlijke staat i. ______________________________________________ 
2. Gegevens partner 2. 
Naam, voornamen a.______________________________________________ 
Beroep b. ______________________________________________                                                                                                         
Geboortedatum en plaats c. ______________________________________________                                                                            
Adres  en postcode d. ______________________________________________                                                                                                        
Woonplaats e. ______________________________________________                                                                               
Telefoonnummer(s) f.  ______________________________________________                                                                           
Email g. ______________________________________________ 
3. Welke andere personen zullen meeverhuizen?   
Kinderen: Jongens: __ Meisjes __ 
Geboortedata: __-__-____ 
 __-__-____ 
 __-__-____ 
4. Inkomen  4.  ja/nee 
Bent u en/of uw echtgenote/partner werkzaam in Zo ja, wilt u dan bij dit formulier gegevens toevoegen 
enigerlei beroep/functie  waaruit het inkomen blijkt, zoals werkgeversverklaring, 
  recente loonstroken en bankafschriften. 
 
Zo neen, waaruit bestaat dan uw inkomen? ________________________________________________ 
 
5. Bruto inkomen per maand 5. Aanvrager   Partner 
   € _________   €  _________ 
Andere bronnen van inkomsten _________________________________________ 
 
6. Heeft u financiële verplichtingen: 6. 
Zo ja: a. Hypotheek huidige huis a.  € _____________________ 
  Verkoopwaarde / verkocht  € _____________________ 
 b. Persoonlijke lening  b. € _____________________ 
  betaling per maand    € _____________________ 
 c. Alimentatie  c. € _____________________ 
  betaling per maand    € _____________________ 
 
7. Huidige woonruimte   7. 
Beschikt u reeds over zelfstandige woonruimte a.______________________________________________ 
Zo ja, is dit een huur- of koopwoning? b. ______________________________________________ 
 
Indien een huurwoning, graag een verhuurdersverklaring bij dit formulier toevoegen. 
Indien een koopwoning, een verklaring van de betreffende bankinstelling bij dit formulier toevoegen. 
 
8. Welke huisdieren heeft u?  8. 
   ________________________________________________ 
Bij dit formulier in ieder geval meeleveren: 
- Verhuurdersverklaring of verklaring van de bank inzake het goed betalen van de huur of hypotheek 
- Bewijsstukken inzake salaris of uitkering 
- Kopieën van identiteitsbewijzen (het origineel dient u bij inlevering van het formulier te tonen) 



Algemene Aandachtspunten 
 

1. De verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. 
2. Aan het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier kan geen recht op toewijzing van een 

woonruimte worden ontleend. 
3. Een aanvraag kan zonder opgave van redenen worden afgewezen. 
4. Een aanvrager dient bij dit formulier gegevens toe te voegen waaruit het inkomen blijkt zoals 

werkgeversverklaring , recente salarisstroken, bankafschriften, documenten van een 
uitkeringsinstantie of bij zelfstandigen een goedgekeurde jaarrekening.  

5. Indien de aanvrager huurt, dient een verhuurdersverklaring van de huidige verhuurder toegevoegd te 
worden. 

6. Indien de aanvrager een koopwoning verlaat, dient een verklaring van goed betaalgedrag van de 
hypotheekvertrekker toegevoegd te worden. 

7. Aanvrager is ermee bekend dat bovenstaande gegevens worden opgenomen in een persoonsregister 
als bedoeld in de Wet Persoonsregistratie (WPR). 

8. Indien een woning wordt toegewezen, zullen de sleutels eerst na een correcte ontvangst van een 
getekende huurovereenkomst , huur, borg overgedragen worden. 

9. Bij aanvang van de huur is de eerste periode huur en de waarborg bij vooruitbetaling verschuldigd. 
10. Ondergetekende verklaart dat bovenstaande vragen volledig en naar waarheid zijn beantwoord. 

 
 
 
 
Handtekening aanvrager:  ______________________________________________ 
   ______________________________________________ 
 
Plaats en datum:  ______________________________________________ 


