
AANVRAAGFORMULIER HUURWONING 
 
Personalia aanvrager huurwoning 

Achternaam    ………………………………………………… 

Voornamen    …………………………………………………. 

Geboorte datum   …………………………………………………... 

Geboorteplaats   …………………………………………………... 

Nationaliteit    …………………………………………………... 

Huidig adres    …………………………………………………... 

Postcode en woonplaats  …………………………………………………... 

Telefoon    …………………………………………………... 

e-mail     …………………………………………………... 

Huwelijkse staat ongehuwd / gehuwd / samenwonend / 
geregistreerd partner/ in scheiding / weduwnaar 
/ weduwe 

 

en 

 

Achternaam    ………………………………………………… 

Voornamen    …………………………………………………. 

Geboorte datum   …………………………………………………... 

Geboorteplaats   …………………………………………………... 

Nationaliteit    …………………………………………………... 

Huidig adres    …………………………………………………... 

Postcode en woonplaats  …………………………………………………... 

Telefoon    …………………………………………………... 

e-mail     …………………………………………………... 

Huwelijkse staat ongehuwd / gehuwd / samenwonend / 
geregistreerd partner/ in scheiding / weduwnaar 
/ weduwe 

 
 
Gezinssamenstelling 

Gezinsgrootte    ………. Volwassenen               ………. Kinderen 

Leeftijd kinderen   ..….. jaar, …... jaar, …... jaar, .….. jaar, …... jaar 

Andere inwonende personen  ……….. Volwassenen               ……… Kinderen 

Worden muziekinstrumenten bespeeld? Ja/Nee* Zo ja, welke ….. Hoeveel uur per 

dag ……... 

Worden huisdieren gehouden? Ja/Nee* Zo ja, welke  ……………………... 
 



Beroep/Werkgever/Inkomen 

Beroep aanvrager   ……………………………………………………….. 

Werkgever    ……………………………………………………….. 

Adres     ……………………………………………………….. 

Postcode en woonplaats  ……………………………………………………….. 

Telefoon    ……………………………………………………….. 

Netto inkomen    € ……………………… per maand/jaar* 

Andere bronnen van inkomsten  € …………………….... per maand/jaar* 

Pers. Leningen/verplichtingen   € ……………………… per maand/jaar* 

Alimentatieverplichtingen   € ……………………… per maand/jaar* 

         * doorhalen wat niet van toepassing is 

Beroep/Werkgever/Inkomen (vervolg) 

Beroep echtegeno(o)t(e)/partner*  …………………………………………….………… 

Werkgever    ………………………………………………………. 

Adres     ………………………………………………………. 

Postcode/woonplaats   ………………………………………………………. 

Telefoon    ……………………………………………………….. 

Bruto inkomen    € ……………………….. per maand/jaar* 

Andere bronnen van inkomsten  € ……………………….. per maand/jaar* 

Pers.leningen/verplichtingen   € ……………………….. per maand/jaar* 

Alimentatieverplichtingen   € ……………………….. per maand/jaar* 

 

Gegevens huidige woning 

Huidige woning   Huurwoning/Koopwoning/Inwonend* 

Type woning/Aantal kamers  Eengezinswoning/Flat* …………… kamer(s) 

Huurprijs    € …...... incl./excl.* stook- en servicekosten p/m 

Eigenaar/Beheerder*   ……………………………………………………….. 

Adres     ……………………………………………………….. 

Postcode/Woonplaats  ……………………………………………………….. 

Telefoon    ……………………………………………………….. 

 

          

Algemeen 

Reden van deze aanvraag  ……………………………………………………….. 

Gewenste huuringangsdatum ……………………………………………………….. 

 

Deze uitgave is bestemd voor gebruik door leden van de NVM. 
Gebruik door anderen dan NVM-leden en nadruk zijn niet toegestaan. 



Algemene bepalingen 

- De verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. 

- Een aanvraag kan zonder opgave van redenen worden afgewezen. 

- Aanvrager dient bij dit formulier gegevens toe te voegen waaruit het inkomen blijkt. 

- Aanvrager zal bij het tot stand komen van een huurovereenkomst een huurcontract 
tekenen overeenkomstig het model dat bij de desbetreffende verhuurder gebruikelijk 
is. 
- Alle mondelinge en schriftelijke mededelingen betreffende enige verhuur van een 
woning worden geacht te zijn gedaan onder voorbehoud, dat vergunning van 
overheidswege en toestemming door de eigenaar/rechthebbende zal worden 
verleend. Mocht achteraf blijken, dat geen vergunning  van overheidswege en/of 
toestemming is verkregen, dan zal de verhuur geacht worden niet tot stand te zijn 
gekomen en zal aan enige mededeling onzerzijds geen enkel recht kunnen  worden 
ontleend jegens ons of jegens derden, wie dan ook, in de ruimste zin des woords. 
Elke aansprakelijkheid onzerzijds is te dezer zake uitgesloten. 

- Bij verhuur van in beheer zijnde woonruimte worden éénmalig kosten aan de     
huurder in rekening gebracht, te weten: € 95,00 per persoon t.b.v. een 
veiligheidsscan door SBWH. 
 
-Van toepassing is de privacyverklaring NVM. 
 

Handtekening aanvrager:    Plaats en datum: 

 

…………………………………   …………………………… 

 

 

…………………………………   …………………………… 

 


