Aan u als mogelijke gegadigde(n)
voor een huurwoning.

Betreft: aanvraag voor een huurwoning

Geachte heer, mevrouw,

Bijgaand treft u een aanvraagformulier voor een huurwoning en een verhuurdersverklaring.
De verhuurdersverklaring dient ingevuld te worden door de eigenaar of beheerder van uw huidige woning.
In het geval u inwonend bent of een eigen woning heeft, verzoeken wij u een recent uittreksel uit het
bevolkingsregister mee te zenden.
Het aanvraagformulier dient u duidelijk en volledig in te vullen, te ondertekenen en dateren, waarna u het
geheel inclusief kopieën van een recente inkomensopgaaf en een geldig legitimatiebewijs aan ons kantoor
kunt sturen. Dit kan zowel per post als per email aan:
Devilee Beheer
Prins Willemstraat 31
2584 HT ’s-Gravenhage
beheer@devilee.nl
Wanneer wij uw aanvraag incompleet ontvangen kunnen wij deze niet in behandeling nemen.
Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd te hebben, verblijven wij,
met vriendelijke groet,
Devilee Beheer

Afdeling verhuur

Correspondentie- en
bezoekadres
Prins Willemstraat 31
2584 HT ’s-Gravenhage

T +31 (0)70 352 42 01
F +31 (0)70 354 50 50
beheer@devilee.nl
www.devilee.nl

Aanbiedingen geschieden vrijblijvend en conform de
condities van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in
onroerende goederen NVM. Handelsregister Haaglanden
nr. 27065324. btw nr. nl002739562b01

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN WONING

200515

BETREFT WONING: .............................................................................................................
HUUR PER MAAND: .............................................................................................................
Aanvrager/Aanvraagster
Naam
Voornamen
Adres
Postc/Woonpl
Geb. datum
Geb. plaats
Nationaliteit
Emailadres
Tel. Privé
Tel. Werk

M/V *

:………………………….....……….
:…………………………….....…….
:……………………………….....….
:……………….....………………….
:………………….....……………….
:…………………….....…………….
:……………………….....………….
:………………………….....……….
:…………………………….....…….
:……………………………….....….

Echtgenoot/Echtgenote/Partner

M/V *

…………….....…………………….
……………….....………………….
………………….....……………….
…………………….....…………….
……………………….....………….
………………………….....……….
…………………………….....…….
……………………………….....….
….....……………………………….
…….....…………………………….

Burgerlijke staat: Gehuwd / Ongehuwd / Gescheiden / Samenwonend *
Beroep
:…………………………………......
Werkgever
:……………………………….....….
Dienstverband: vast? ja / nee* datum ....................
Bruto maandinkomen :………………………...….
Netto maandinkomen :…………………………....
IBAN nr.
:……………………………

…………….....…………………….
……….....………………………….
vast? ja / nee* datum ..................
…………………….....…………….
……………………….....………….
………………………….....……….

: …………..............................................…
: vanaf : ....................................................
: ................................................................
................................................................
................................................................
Bent u inwonend:
ja / nee *
: vanaf : .................................................................
Naam hoofdbewoner
: .............................................................................
Staat u ingeschreven als woningzoekende: ..........................................................................
Hoelang woont u op bovengenoemd adres
Bent u hoofdbewoner:
ja / nee *
Naam / Adres huidige beheerder

Met hoeveel personen gaat u samenwonen. Aantal .....pers.
Naam
:…………………….....…………….
…………….....…………………….
Geb. datum
:……………………….....………….
……………….....………………….
Relatie tot u
:………………………….....……….
………………….....……………….
Naam
:…………………………….....…….
…………………….....…………….
Geb. datum
:……………………………….....….
……………………….....………….
Relatie tot u
:……….....………………………….
………………………….....……….
S.V.P. VOLGENDE PAGINA OOK INVULLEN

* = doorhalen wat niet van toepassing is

Bij het tot stand komen van een huurovereenkomst dient er een waarborgsom te worden voldaan.
(voor appartementen zonder stoffering e.d. doorgaans 1 x de maandhuur + servicekosten)
(voor gemeubileerde-, gestoffeerde- of kamerverhuur doorgaans 2 x de maandhuur + servicekosten)
Aanvrager verplicht zich de door hem gewenste woning te accepteren in de staat waarin deze zich thans
bevindt.
Voor rekening van huurder komen kleine reparaties zoals: raamkoorden, verstoppingen, lekkende kranen,
lichtknoppen, sloten en scharnieren.
Huisvestingsvergunning aanvragen!
In sommige gevallen heeft u een huisvestingsvergunning nodig. Aanvrager verklaart dat hij dit heeft
gecontroleerd bij de gemeente waarin hij een woning wil gaan huren en zal indien nodig deze vergunning
tijdig aanvragen. Nadere informatie hieromtrent kunt u vinden op de website van de betreffende gemeente.
Aanvrager verklaart dat hij over de periode waarin de woning ten behoeve van de aanvraag om een
huisvestingsvergunning voor hem ter beschikking wordt gehouden, de huur, te rekenen in volle
maandelijkse termijnen, aan de verhuurder zal vergoeden.
Aanvrager verklaart zich akkoord voor het verifiëren van de door hem verstrekte gegevens d.m.v. een
kredietwaardigheidsonderzoek via een deurwaarder of anderszins.
Aan dit formulier kunnen geen rechten worden ontleend door de aanvrager.
Aldus ingevuld en ondertekend
Datum en Plaats

: ………………………………………….

Handtekening

: ………………………………………….

S.V.P. BIJVOEGEN:
- KOPIE GELDIG LEGITIMATIEBEWIJS
- RECENTE JAAROPGAVE INKOMEN
- RECENTE SALARISSPECIFICATIE (LOONSTROOK)
- VERHUURDERSVERKLARING (ZIE VOLGENDE PAGINA)
WANNEER DEZE AANVRAAG ZONDER BIJLAGEN WORDT ONTVANGEN,
KAN DEZE NIET IN BEHANDELING WORDEN GENOMEN!

VERHUURDERS VERKLARING

Ondergetekende eigenaar / beheerder *
Naam

: …………………………………………………………………….

Adres

: …………………………………………………………………….

Postcode / plaats

: …………………………………………………………………….

Telefoon

: …………………………………………………………………….

Emailadres

: …………………………………………………………………….

Verklaart dat de heer / mevrouw *
Naam

: …………………………………………………………………….

Adres

: …………………………………………………………………….

Postcode / plaats

: …………………………………………………………………….

Steeds tijdig de huur heeft voldaan en geen huurachterstand heeft.

De totaal verschuldigde huur bedraagt

€ ……………

per maand.

Datum

: ………………………… Firmastempel

Handtekening

: …………………………

* Doorhalen wat niet van toepassing is

