Inschrijfformulier huurwoning
Gegevens aanvrager
Achternaam
Voornaam
Geboorteland
Geboorteplaats -en datum
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mail adres
Burgerlijke staat
Beroep / functie
Naam werkgever
Adres werkgever
Inkomen per maand

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: Bruto: €

Netto: €

Gegevens partner (indien van toepassing)
Achternaam
:
Voornaam
:
Geboorteland
:
Geboorteplaats -en datum
:
Adres
:
Postcode en woonplaats
:
Telefoonnummer
:
E-mail adres
:
Burgerlijke staat
:
Beroep / functie
:
Naam werkgever
:
Adres werkgever
:
Inkomen per maand
: Bruto: €

Netto: €

Gezinssamenstelling
Gezinsgrootte en leeftijden
Heeft u huisdieren?
Bespeelt u of één van de gezinsleden
muziekinstrumenten?

:
:
:

Huidige woning
Heeft u een eigen woning? Zo ja, is deze verkocht?
Heeft u een huurwoning? Zo ja, wie is de beheerder?
Reden van de verhuizing

:
:
:

Gewenste woning
Adres
Per welke datum wilt u huren?

:
:

1

Algemene bepalingen / toelichting:
• De verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld;
• Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic
Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw
kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid
en contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw
persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.
• Aan de ondertekening van dit formulier kan geen recht op toewijzing van een woning
worden ontleend;
• Aanvrager zal bij het tot stand komen van een huurovereenkomst een huurcontract
tekenen overeenkomstig het ROZ-model. Deze huurovereenkomst wordt aangegaan voor
een periode van minimaal een jaar;
• Bij annulering van de woning na acceptatie is verhuurder gerechtigd 1 maand huur in
rekening te brengen, vermeerderd met de hierboven genoemde administratiekosten;
• Uw inschrijving wordt door ons niet bevestigd. Indien wij u een woning kunnen toewijzen,
ontvangt u van ons bericht.
• Huurder dient voor acceptatie die volgende stukken in te leveren: kopie legitimatie
(rijbewijs, ID kaart of paspoort), inkomensgegevens (recente loonstrook en
werkgeversverklaring), uittreksel GBA van de gemeente waar u bent ingeschreven, indien
u huurt een verklaring omtrent goed gedag van uw huidige huurder. Verhuurder behoud
zich het recht nadere informatie te verlangen indien de situatie daarom vraagt.
Het volledig ingevulde formulier kunt u per email verzenden aan info@brixmakelaars.nl.
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend,
Plaats:
Datum:
Handtekening aanvrager

Handtekening partner:

2

