Inschrijfformulier huurwoningen
verhuur@goutbeheer www.goutbeheer.nl vestiging Oostwold

Persoonlijke gegevens
Achternaam:
Adres:
Geboortedatum:
Geslacht:
BSN nummer:
Telefoonnummer privé:
Mobiel telefoonnummer:
Burgerlijke staat :
ongehuwd
gehuwd

Voornaam:
Postcode/woonplaats:
Geboorteplaats:
Nationaliteit:
Beroep:
Telefoonnummer werk:
E-mail adres:
samenwonend
geregistreerd partnerschap
gescheiden
weduwe
weduwnaar

Bruto inkomen per maand:
Gelieve een kopie paspoort of identiteitskaart bijvoegen
Persoonlijke gegevens partner
Achternaam:
Adres:
Geboortedatum:
Geslacht:
BSN nummer:
Telefoonnummer privé:
Mobiel telefoonnummer:
Burgerlijke staat :
ongehuwd
gehuwd

Voornaam:
Postcode/woonplaats:
Geboorteplaats:
Nationaliteit:
Beroep:
Telefoonnummer werk:
E-mail adres:
samenwonend
geregistreerd partnerschap
gescheiden
weduwe
weduwnaar

Bruto inkomen per maand:
Gelieve een kopie paspoort of identiteitskaart bijvoegen
Samenstelling van het huishouden
In wonende kinderen:
ja
(zo ja, vul onderstaande gegevens in)
Geboortedatum kind 1:
Geboortedatum kind 1:
Geboortedatum kind 1:

nee

Andere inwonende:
ja
(zo ja, vul onderstaande gegevens in)
Geboortedatum inwonende 1:
Geboortedatum inwonende 2:
Geboortedatum inwonende 3:

nee

Financiële gegevens
Bent u en/of uw partner:
in loondienst
zelfstandig ondernemer
gepensioneerd

gelieve een kopie arbeidscontract en drie recente loonstroken bijvoegen
gellieve een winst/verliesrekening van de afgelopen 2 jaar bijvoegen
gelieve een verklaring van de verstrekkende instantie(s) bijvoegen

Heeft u en/of uw partner financiële verplichtingen?
Zo ja, welke?
doorlopend krediet
van €
persoonlijke lening
van €
hypotheeklasten
van €

ja

nee
lasten per maand €
lasten per maand €
lasten per maand €

alimentatieverplichting
anderszins, te weten

van €

lasten per maand €

Gewenste woning
Welke type woning heeft uw belangstelling:
Met buitenruimte:
Met eigen parkeerplaats:

studio / appartement
ja / nee
ja / nee
*)gelieve omcirkelen wat van toepassing is

Aantal vierkante meter:
Per welke datum:
Maximale huurprijs per maand excl. service- en stookkosten:
Bevestiging inschrijving
Aldus naar waarheid en voor akkoord ingevuld:
Handtekening aanvrager:

Handtekening partner:

Datum ondertekening:

Datum ondertekening:
Inschrijfvoorwaarden














Het inschrijfformulier dient voorzien te zijn van alle gevraagde gegevens. Onvolledige formulieren
kunnen niet in behandeling worden genomen. De verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk
behandeld worden.
In verband met de wet op de identificatieplicht dient u bij inschrijving een kopie van één van de
volgende identiteitsbewijzen in te leveren: Nederlands paspoort, rijbewijs, gemeentelijke
identiteitskaart, toeristenkaart, vluchtelingen en vreemdelingenpaspoort.
De inschrijving blijft één jaar geldig. Verlenging vindt alleen plaats op eigen verzoek.
In verband met de Wet Persoonsregistratie is (zijn) ondergetekende(n) ermee bekend dat de
verstrekte gegevens worden opgenomen in de administratie van Gout Beheer.
Door de ondertekening van deze zoekopdracht machtigt u de verhuurder om een risicoanalyse uit
te laten voeren die betrekking heeft op het betalingsgedrag van de aanvrager. Aan deze analyse
zijn geen kosten verbonden voor de aanvrager. De aanvrager is er mee bekend dat de resultaten
van de analyse de verhuurder aanleiding kunnen geven om niet tot toewijzing van de woning over
te gaan, dan wel hieraan nadere voorwaarden te stellen.
Aan de ondertekening van dit formulier kan geen recht op toewijzing van een woning worden
ontleend. Een aanvraag kan zonder opgaaf van reden worden afgewezen.
Alle mondelingen en/of schriftelijke mededelingen betreffende enige verhuur van een woning
worden geacht te zijn gedaan onder voorbehoud, dat toestemming door de eigenaar/rechts
hebbende zal worden verleend. Mocht achteraf blijken dat geen toestemming is verkregen, zal de
verhuur geacht worden niet tot stand te zijn gekomen en zal aan enige mededeling onzerzijds geen
enkel recht kunnen worden ontleend jegens of jegens derden, wie dan ook, in de ruimste zin des
woord. Elke aansprakelijkheid onzerzijds is te dezer zake uitgesloten.
De aanvrager zal bij het tot stand komen van een huurovereenkomst een huurcontract tekenen
overeenkomstig het model dat bij de desbetreffende verhuurder gebruikelijk is; deze wordt
aangegaan voor een periode van minimaal één jaar.
Bij het tot stand komen van een huurovereenkomst zal aan huurder éénmalig een bedrag in
rekening gebracht worden, zijnde administratiekosten, opmaakkosten huurcontract e.d. tot
maximaal €100,00 excl. 21% BTW.
Bij annulering na acceptatie van de woning, is Gout Beheer gerechtigd één maand huur in rekening
te brengen, vermeerderd met de hierboven genoemde kosten.

