VASTGOEDMANAGEMENT

INSCHRIJFFORMULIER HUURWONING

Project: Kloosterstraat – Oude Dijk

Inschrijfformulier t.b.v. het huren van woonruimte S.V.P. MET BLOKLETTERS INVULLEN
Naam : ______________________________________M/V

Geboorteplaats : _____________________

Voornamen/-letters :

___________________________ Geboortedatum : ____________________

Adres :

___________________________ Telefoonnr vast: ______________________

Postcode/woonplaats :

___________________________ Telefoonnr mobiel:____________________

Beroep : _________________________________________
Naam werkgever : _________________________________ E-mailadres : ________________________
Bruto inkomen per jaar : € _____________

Ongehuwd / Gehuwd / Samenwonend / Geregistreerd partnerschap

Naam partner :

______________________________M/V Geboorteplaats : _____________________

Voornamen/-letters :

___________________________ Geboortedatum : ____________________

Adres :

___________________________ Telefoonnr vast: ______________________

Postcode/woonplaats :

___________________________ Telefoonnr mobiel:____________________

Beroep : _________________________________________
Naam werkgever :

___________________________ E-mailadres : ________________________

Bruto inkomen per jaar : € _____________

Geef aan met hoeveel personen u de woonruimte wilt bewonen: ______ personen
Hond/ Kat/ Ander huisdier *
Leeftijd inwonende personen : 1. _______ 2. ______ 3. ______ 4. ______ 5. ______
Maximale huurprijs huurwoning:
Voorkeur woning*:

O met balkon

O zonder balkon

O beiden

*(niet alle woningen beschikken over een balkon, indien u hier beiden aankruist zullen wij u beide typen
aanbieden).

Bent u zelfstandig ondernemer of heeft u een eigen bedrijf, zo ja, sinds wanneer ____/____/_______
Naam en vestigingsplaats bedrijf : ______________________________________________________________
Inschrijfnummer bij Kamer van Koophandel : ______________________________(Uittreksel KvK bijvoegen
s.v.p.)
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Gegevens huidige woning* : O Eigen woning

O Huurwoning

O Inwonend

*(aankruisen wat van toepassing is)

Het inschrijfformulier dient aangevuld te worden met de volgende bijlagen:
•
•
•
•
•
•

Kopie geldig legitimatiebewijs van aanvrager
Kopie geldig legitimatiebewijs van eventuele partner
Salarisstroken van de laatste 3 maanden van aanvrager
Salarisstroken van de laatste 3 maanden van eventuele partner
Inkomensverklaring (IB60)
Recent uittreksel Kamer van Koophandel indien eigen bedrijf / zelfstandig ondernemer

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld en kennis te hebben
genomen van de verhuurprocedure.

Plaats: ______________________________________ Datum: ____/_____/________
Handtekening aanvrager:

Handtekening partner:

__________________________________

______________________________________

Uw persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen
uit de privacywetgeving. Op onze website www.hierwonen.nl kunt u ons privacy statement nog een nalezen.
Ondergetekende verklaart/verklaren kennis te hebben genomen van de privacy statement van Van der Weegen
Bouwgroep en verlenen toestemming voor het gebruik van verstrekte gegevens in het kader van de inschrijving
en verhuurprocedure.
Plaats: ______________________________________ Datum: ____/_____/________
Handtekening aanvrager:

Handtekening partner:

__________________________________

______________________________________

Het inschrijfformulier met betreffende bijlagen kunnen ingeleverd worden bij:
Van der Weegen Bouwgroep
T.a.v. Chantal Peeters
Ringbaan Oost 300
5018 AL te Tilburg

Graag vooraf bellen met Chantal Peeters bereikbaar middels telefoonnummer: 013-5352135.
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Mailadres: vastgoedmanagement@vanderweegen.nl
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