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AANVRAAG FORMULIER 

Huurwoning vrije sector 

 

Persoonlijke gegevens 

 1e aanvrager 2e aanvrager 
Naam   

Voornamen   

Adres   

Postcode   

Woonplaats   

Telefoonnummer  privé   

Telefoonnummer  zakelijk   

Telefoonnummer  mobiel   

e-mailadres   

Geboortedatum   

Geboorteplaats   

Burgerservicenr.   

Inwonend/koop-/huurw.   

 

Werkgever 

 1e aanvrager 2e aanvrager 
Naam  werkgever   

Adres werkgever   

Vestigingspl. werkgever   

Functie   

In dienst vanaf   

Bruto jaarsalaris in €   

 

Betreft onderstaande woning 

SKROK 11 - EASTEREIN 

Samenstelling huishouden 

aantal ____ personen  O alleenstaand   O getrouwd/samenwonend 

  O alleenstaand met ____ kinderen O getrouwd/samenwonend met ____ kinderen     O aantal ____ huisdieren 

 

lees verder op de volgende bladzijde -> 
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Huidige woning 

huidige woning is een O huurwoning  O koopwoning  O inwonend 

type woning is een O tussenhuis  O vrijstaand  O hoekwoning/half vrijstaand O 

appartement 

aantal kamers huidige woning  ____  (kale)huurprijs of verkoopwaarde € _______________,___ 

Financiële  middelen 

Heeft u of uw partner naast een evt. hypotheek nog andere persoonlijke financiële verplichtingen?  

(zoals bv een lening of lopend krediet) 

O nee O ja, een  ____________________________________ 

Reden(en) andere woning (u kunt meerdere aankruisen) 

O werk/studie O gezondheid/leeftijd  O samenstelling huishouden  O zelfstandig wonen 

O inkomen O huwelijk/samenwonen/echtscheiding O huidige woonomgeving O hoogte huurlasten 

O anders, nl. __________________________________________ 

Gebruik  woning (u kunt meerdere aankruisen) 

Op welke wijze wilt u de woning gaan gebruiken: 

O wonen   O wonen en houden van kleinvee en/of paarden  

O wonen en werken/bedrijfsruimte* 

O anders:** 

* indien u kiest voor deze combinatie graag toelichten wat u uw werkzaamheden/plannen  zijn: 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

lees verder op de volgende bladzijde -> 
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** indien u kiest voor deze optie graag toelichten wat uw plannen zijn: 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Overig: 

 Dit formulier dient als eerste screening voor de verhuurder 

 Deze aanvraag kan zonder opgave(n) van reden(en) worden afgewezen 

 

 

Ondertekening 

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

verhuur. 

Bovenstaande vragen zijn naar waarheid ingevuld. 

Plaats    _____________________________ Handtekening 1e aanvrager 

Datum   _____________________________ 

       

 _______________________ 

 

Plaats   ______________________________ Handtekening 2e aanvrager 

Datum  ______________________________ 

       

 _______________________ 

 

Alleen volledig ingevulde formulieren kunnen wij in behandeling nemen.  

Per e-mail in te dienen bij de heer D. Kooistra (kooistra@vaneysinga-oostra.nl), Van Eysinga & Oostra c.s. rentmeesters en 

juristen, uiterlijk op 16 augustus 2020. De gunning is voorbehouden aan verhuurder. 


