
Postbus 311        7000 AH  DOETINCHEM        Tel.: 0314 - 365616
Geldigheidsduur inschrijving:  1 jaar

ZOEKOPDRACHT  t.b.v. het huren van woonruimte

1. AANVRAGER

Naam en voornamen :

Adres :

Postcode + woonplaats :

Telefoonnummer : Telefoon zakelijk  :

Geboortedatum en plaats :

Geslacht / nationaliteit : O man O vrouw              nationaliteit:

Burgerlijke staat : O ongehuwd    O gehuwd, datum huwelijk          /       / O gescheiden, d.d.

O samenwonend per

E-mail adres :

(a.u.b. kopie identiteitsbewijs bijsluiten)

2. PARTNER / MEDEBEWONER

Naam en voornamen :

Adres :

Postcode + woonplaats :

Telefoonnummer : Telefoon zakelijk  :

Geboortedatum en plaats :

Geslacht / nationaliteit : O man O vrouw              nationaliteit:

Burgerlijke staat : O ongehuwd    O gehuwd, datum huwelijk          /       / O gescheiden, d.d.

O samenwonend per

E-mail adres :

(a.u.b. kopie identiteitsbewijs bijsluiten)

3. SAMENSTELLING HUISHOUDEN

Totaal aantal personen waarvoor woonruimte wordt gevraagd:

Gegevens van overige personen waarvoor de woonruimte wordt aangevraagd:

naam en voorletters geslacht m/v geboortedatum

Inwonende kinderen
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4. BEROEP AANVRAGER a) loondienst                b) zelfstandig            c) uitkering  *

a)  indien in loondienst

Naam, adres, telefoon werkgever

Bruto inkomen per maand €

A.u.b. werkgeversverklaring laten invullen. Tevens verzoeken wij u een kopie van de meest recente salarisstrook 

(uiterlijk 2 maanden oud) bij te sluiten (zie pag. 4).

b)  indien zelfstandig

Naam en vestigingsplaats bedrijf

Sinds wanneer bent u zelfstandig

Inschrijving K.v.K. te onder nummer:

A.u.b. een verklaring van het voorafgaande boekjaar, opgesteld door een (register-) accountant alsmede
een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel bijsluiten.

c) indien u een uitkering heeft
Sedert wanneer heeft u een uitkering

Soort uitkering + bruto bedrag per maand €

Wat was voorheen uw beroep

Werkgever

A.u.b. stukken waaruit uw inkomen blijkt bijsluiten.

d) Heeft u alimentatieverplichtingen ja / nee € per maand
Andere persoonlijke verplichtingen o.a.
persoonlijke lening ja / nee € per maand

5. BEROEP PARTNER / MEDEBEWONER a) loondienst      b) zelfstandig     c) uitkering  *

a)  indien in loondienst
Naam, adres, telefoon werkgever

Bruto inkomen per maand €

A.u.b. werkgeversverklaring laten invullen. Tevens verzoeken wij u een kopie van de meest recente salarisstrook 
(uiterlijk 2 maanden oud) bij te sluiten (zie pag. 4).

b)  indien zelfstandig

Naam en vestigingsplaats bedrijf

Sinds wanneer bent u zelfstandig

Inschrijving K.v.K. te onder nummer:

A.u.b. een verklaring van het voorafgaande boekjaar, opgesteld door een (register-) accountant alsmede
een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel bijsluiten.

c) indien u een uitkering heeft
Sedert wanneer heeft u een uitkering

Soort uitkering + bruto bedrag per maand €

Wat was voorheen uw beroep

Werkgever

A.u.b. stukken waaruit uw inkomen blijkt bijsluiten.

d)  Heeft u alimentatieverplichtingen ja / nee € per maand
Andere persoonlijke verplichtingen o.a.
persoonlijke lening ja / nee € per maand
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6. GEGEVENS HUIDIGE WOONRUIMTE
Hoe woont u nu O zelfstandige woning

O inwonend bij ouders
O inwonend anderszins, nl.

Huidige woning is O huurwoning O koopwoning
Type woning O eengezinswoning O flatwoning O anders nl.

Naam en adres huidige verhuurder / eigenaar:

Thans betaalde huurprijs € per maand

Servicekosten € per maand

Stookkosten € per maand

Indien de huidige woonruimte uw eigendom is, hoeveel bedraagt dan de hypotheekverplichting per maand €

A.u.b. verklaring huidige verhuurder / hypotheekhouder laten invullen (zie pag. 5)

Gegevens huidige woonruimte partner / medebewoner:
O zelfstandige woonruimte
O inwonend bij ouders
O inwonend anderszins, nl.

7. GEGEVENS GEWENSTE WOONRUIMTE

Gemeente / plaats

Wijk / straat

Soort woning aantal kamers

Maximale huurprijs € per maand garage gewenst      O ja    O nee

Per welke datum zoekt u woonruimte

Wat is de reden van verhuizing

Bij verkoop huidige woning, wat is de reden van verkoop:

Eventuele bijzonderheden

Staat u als woningzoekende ingeschreven ja / nee * - in de gemeente

sinds       /       /           nummer inschrijving

8. Betaling huur via rekeningnummer: 

Aan deze zoekopdracht kunnen geen rechten op toewijzing van een woning worden ontleend.

Ondergetekende(n) is/zijn er mee bekend dat een huurovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van minimaal 12 maanden.  

Aldus naar waarheid ingevuld, Datum

Handtekening aanvrager: Handtekening partner / medebewoner:

* doorhalen wat niet van toepassing is.

DE OP DIT FORMULIER VERMELDE GEGEVENS WORDEN STRIKT VERTROUWELIJK BEHANDELD EN WORDEN  
OPGENOMEN IN EEN PERSOONSREGISTRATIE, ALS BEDOELD IN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (WBP)
MET ALS DOEL HET VASTLEGGEN VAN HUURGEGADIGDEN.
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WERKGEVERSVERKLARING AANVRAGER

De ondergetekende

Functie

Naam bedrijf

Plaats

Verklaart dat:

De heer / mevrouw adres

te sinds

is aangesteld in vaste / tijdelijke * dienst, namelijk tot

in de functie van

tegen een bruto maand inkomen van €

Is aan de werknemer een onderhandse lening verstrekt? ja  /  nee

Zo ja, hoe hoog is deze lening € _____________

Is er nu of in het verleden sprake (geweest) van loonbeslag bij werknemer? ja  /  nee

 

Datum, Handtekening en firmastempel

WERKGEVERSVERKLARING PARTNER / MEDEBEWONER

De ondergetekende

Functie

Naam bedrijf

Plaats

Verklaart dat:

De heer / mevrouw adres

te sinds

is aangesteld in vaste / tijdelijke * dienst, namelijk tot

in de functie van

tegen een bruto maand inkomen van €

 

Is aan de werknemer een onderhandse lening verstrekt? ja  /  nee

Zo ja, hoe hoog is deze lening € _____________

Is er nu of in het verleden sprake (geweest) van loonbeslag bij werknemer? ja  /  nee

 

Datum, Handtekening en firmastempel

4



VERKLARING VORIGE / HUIDIGE VERHUURDER / HYPOTHEEKHOUDER

Ondergetekende

Naam :

Adres :

PC / Plaats :

Telefoonnummer :

verhuurder / beheerder / eigenaar / hypotheekhouder*
van de woning:

Adres :

PC / Plaats :

verklaart bij deze dat aanvrager:

- de heer / mevrouw*

sinds huurder / eigenaar * is van bovengenoemde woning;

- er momenteel   WEL /  GEEN*  sprake is van een betalingsachterstand;

- aanvrager WEL  /  NIET*  op correcte wijze aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet c.q. heeft voldaan;

- de thans betaalde huurprijs / hypotheekverplichting bedraagt € per maand.

Plaats: Datum:

Handtekening en firmastempel:

CHECKLIST
Heeft u alle benodigde gegevens bijgevoegd?

- kopie identiteitsbewijs aanvrager en eventuele partner/medebewoner
- originele werkgeversverklaring of opgave uitkering/pensioen
- originele verklaring huidige verhuurder/hypotheekhouder
- kopie van uw loonstrook (maximaal 2 maanden oud)
- eventueel een schriftelijke toelichting op een bijzondere situatie

*     s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is
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