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INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING 

 
 
De op dit formulier ingevulde gegevens en de eventueel nader te overleggen gegevens worden 
opgenomen in ons bestand en zullen uitsluitend voor de inschrijving van het huren van een woning 
worden gebruikt, tenzij anders wordt aangegeven. 
 
U heeft tot en met vrijdag 3 februari 2023 om uw inschrijving compleet bij ons aan te leveren. 
Alleen compleet ingediende inschrijvingen (voorzien van alle gevraagde documentatie) worden 
in behandeling genomen. U ontvangt uiterlijk vrijdag 10 februari a.s. bericht van ons of u 
geselecteerd bent. 
 

INSCHRIJVING TEN BEHOEVE VAN 

Nieuwbouwproject: Zuytbrugge, 8 sociale huurappartementen 
 

PERSOONSGEGEVENS 

ASPIRANT HUURDER 

  

Geslacht ☐M / ☐V 

Naam   ________________________ 

Voornamen (voluit) ________________________ 

Geboorteplaats ________________________ 

Banknummer  ________________________ 

  

Adres ________________________ 

Postcode ________________________ 

Woonplaats ________________________ 

Beroep ________________________ 

  

Telefoon ________________________ 

E-mail   ________________________ 

 

 

MEDEHUURDER 

  

Geslacht ☐M / ☐V 

Naam   ________________________ 

Voornamen (voluit) ________________________ 

Geboorteplaats ________________________ 
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Banknummer  ________________________ 

  

Adres ________________________ 

Postcode ________________________ 

Woonplaats ________________________ 

Beroep ________________________ 

  

Telefoon ________________________ 

E-mail   ________________________ 

 

SAMENSTELLING HUISHOUDEN 

  

Aantal inwonende kinderen ________________________ 

Leeftijd(en) ________________________ 

Aantal andere inwonende ________________________ 

Leeftijd(en) ________________________ 

FINANCIELE GEGEVENS 

  

Bent u in loondienst? ☐Ja / ☐ Nee 

Bent u zelfstandig 
ondernemer?  

☐Ja / ☐ Nee 

Bent u gepensioneerd? ☐Ja / ☐ Nee 

Heeft u een uitkering? ☐Ja / ☐ Nee 

Indien u bovenstaande 
vragen met nee hebt 
beantwoord, waaruit 

bestaat uw inkomen?  

________________________ 

  

Voldoet u aan de 
inkomensnorm van € 

2.424,18?* 

☐Ja / ☐ Nee 

Wilt u gebruik maken van 
een automatische incasso? 

☐Ja / ☐ Nee 

 

* U dient aanvullende financiële gegevens aan te leveren. De selectiecriteria t.a.v. een sociale 

huurwoning van toepassing. U vindt de documentatie/selectiecriteria op onze website.  Mocht blijken 

dat u niet aan de inkomensnorm voldoet, zijn wij genoodzaakt een andere huurder te zoeken. 
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HUIDIGE WOONSITUATIE 

  

Beschikt u over een 
zelfstandige woonruimte? 

☐Ja / ☐Nee 

Zo ja,   ☐ Huurwoning / ☐ Koopwoning 

Heeft u huisdieren?  ☐Ja / ☐ Nee 

Zo ja, welke? ________________________ 

 

VOORKEUR WONING 

 Onderstaand kunt u het appartementsnummer opgeven wat uw 
voorkeur heeft, zie hiervoor de plattegronden.  

Voorkeur 1 ________________________ 

Voorkeur 2 ________________________ 

Voorkeur 3 ________________________ 

  

 
 
Algemene inschrijfbepalingen 
 

• Op dit inschrijfformulier zijn de selectiecriteria t.a.v. een sociale huurwoning van toepassing. 
U vindt de documentatie op onze website. Voldoet u hier niet aan, dan kunt u zich niet 
inschrijven op dit project. 
 

• Ondergetekenden verklaren dat alle vragen volledig en naar waarheid zijn beantwoord. 
 

• Aan de ondertekening van dit formulier kan geen enkel recht op toewijzing van een woning worden 
ontleend. 

 

• Aanvrager is ermee bekend (conform het formulier expliciete toestemming) dat de op dit formulier 
vermelde gegevens worden opgenomen in een persoonsregister als bedoeld in de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk 
worden behandeld. 

 

• Dit formulier is geheel vrijblijvend, zowel de ingeschrevene(n) als de verhuurder verplichten zich niet 
tot huur of verhuur.  

 

• Wanneer verhuurder en huurder overeenkomen te verhuren en te huren, is bij huurder bekend hij 
dan wel zij vóór officiële sleuteloverdracht drie maanden ‘’kale huur’’ aan waarborgsom op door 
verhuurder aangegeven bankrekening heeft gestort. Wanneer deze waarborgsom niet tijdig, te weten 
vóór sleuteloverdracht aanwezig is op verhuurders aangegeven bankrekeningnummer, vindt officiële 
sleuteloverdracht niet plaats. 

 
Door het ondertekenen van dit formulier verklaart u zich akkoord met bovenstaande algemene 
inschrijfbepalingen. 
 

ONDERTEKENING 

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend: 
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Aspirant-huurder     Medehuurder 

Naam:  ________________________      Naam:________________________ 

Plaats:  ________________________      Plaats: ________________________ 

Datum: ________________________ Datum: ________________________ 

  

 

________________________ ________________________ 

Handtekening          Handtekening 
 

 
 

DIT FORMULIER DIENT INGELEVERD TE WORDEN PER MAIL OF PER POST BIJ: 
 

Wendy van der Voort BOZ 
Prinses Julianastraat 26 

2671 EK Naaldwijk 
 

info@wendyvandervoort.nl 
 

 

 


