
de Graaf van Vilsteren bv                      Makelaars en Taxateurs o.g.                       

1 
 

 
WONINGAANVRAAGFORMULIER VOOR EEN HUURWONING/APPARTEMENT 
 
 
Te huren woning/appartement  : ……………………………………………………………. 
  : ……………………………………………………………. 
 
naam aanvrager  : heer/mevrouw*…………………………………………. 
voornamen (voluit)  : …………………………………………………………… 
geboorteplaats  : …………………………………………………………… 
geboortedatum  : …………………………………………………………… 
straat en huisnummer  : …………………………………………………………… 
postcode en woonplaats  : …………………………………………………………… 
telefoon overdag  : …………………………………………………………… 
telefoon mobiel  : …………………………………………………………… 
email-adres  : …………………………………………………………… 
beroep  : …………………………………………………………… 
jaarinkomen (bewijs insluiten)  : ……………………………………………………………  
 
ongehuwd/gehuwd/samenwonend* met  
naam  : heer/mevrouw *………………………………………… 
voornamen (voluit)  : …………………………………………………………… 
geboorteplaats  : …………………………………………………………… 
geboortedatum  : …………………………………………………………… 
straat en huisnummer  : …………………………………………………………… 
postcode en woonplaats  : …………………………………………………………… 
telefoon overdag  : …………………………………………………………… 
telefoon mobiel  : …………………………………………………………… 
email-adres  : …………………………………………………………… 
beroep  : …………………………………………………………… 
jaarinkomen (bewijs insluiten)  : ……………………………………………………………  
 
gezinsgrootte  : totaal ………personen 
 
 
 
gegevens meekomende kinderen : naam ………………….. geboortedatum: ………………. m/v 
 : naam ………………….. geboortedatum: ………………. m/v 
 : naam ………………….. geboortedatum: ………………. m/v 
 
 
huidige woonsituatie  : O zelfstandig in koopwoning 
  : O zelfstandig in huurwoning: huurprijs € …...,… p.m. 
  : O thuiswonend bij ouders 
bij huur: naam en adres tegenwoordige 
huiseigenaar/verhuurder  : …………………………………………………………… 
  : …………………………………………………………… 
 
 
geldelijke verplichtingen zoals: alimentatie, 
persoonlijke leningen, hypotheek, huurkoop e.d. : …………………………………………………………… 
  : …………………………………………………………… 
  : ……………………………………………………………  
 
Wat is de reden van uw verhuizing  : …………………………………………………………… 
  : …………………………………………………………… 
  : …………………………………………………………… 
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Dit aanvraagformulier wordt uitsluitend in behandeling genomen indien dit formulier volledig is ingevuld, 
voor akkoord is getekend en voorzien is van alle benodigde bijlagen. 
 
Onderstaande bescheiden dienen te worden overlegd: 
een kopie legitimatiebewijs van aanvrager en partner; 
een kopie van de laatste jaaropgave(n) van de werkgever(s); 
een kopie van een de meest recente salarisstrook/stroken; 
bij ondernemers een kopie van de aangifte(n) inkomstenbelasting van het laatste jaar en een uittreksel 
uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 
 
 
Het volledig invullen en voor akkoord ondertekenen van dit formulier voorzien van de gevraagde 
bijlagen, geeft ondergetekende geen enkel recht de gevraagde woning of appartement te kunnen huren. 
Het huren van de gevraagde woning kan te allen tijde, zonder opgave van redenen, worden geweigerd. 
 
 
Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder, tot zekerheid van zijn verplichtingen, in handen 
van verhuurder of op diens bankrekening storten een waarborgsom groot één maand huur. 
 
 
 
  
 
datum: ………………………………….. 
  
 
……………………………………………   …………………………………………… 
(handtekening aanvrager)   (handtekening partner) 
 
 
 
 
*doorhalen wat niet van toepassing is.  
 
De op dit formulier vermelde gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en zullen alleen voor deze 
inschrijving worden gebruikt.  
Ingevolge de Wet Persoonsregistratie zullen bovenstaande gegevens in de administratie van betrokken 
partijen worden opgenomen.  
 
   
U dient dit aanvraagformulier met de gevraagde bijlagen te retourneren aan: 
 
De Graaf van Vilsteren Makelaars, Eekwal 31, 8011 LB Zwolle 
 
of te mailen naar: 
 
info@degraafvanvilsteren.nl 
 

mailto:info@degraafvanvilsteren.nl
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___________________________________________________________________________________ 
 
WERKGEVERSVERKLARING van de aanvrager (door de werkgever van de aanvrager in te vullen):  
 
Ondergetekende: 
naam werkgever    : ……………………………………………………………………. 
straat en huisnummer   : ……………………………………………………………………. 
postcode en vestigingsplaats   : ……………………………………………………………………. 
telefoonnummer    : ……………………………………………………………………. 
verklaart hiermee, dat (naam en voorletters): ……………………………………………………………………. 
sedert      : ……………………………………………………………………. 
is aangesteld in de functie van  : ……………………………………………………………………. 
op basis van een    : vast dienstverband/voor bepaalde tijd* van …………………. 
      : tot en met ……………………………………………………….. 
 
en dat zijn/haar bruto salaris € ……………… per maand bedraagt. 
 
Zijn er voornemens het dienstverband binnenkort te beëindigen? ja/nee* 
 
      datum: …………………………………………………………….. 
      handtekening en firmastempel: ………………………………… 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
WERKGEVERSVERKLARING van de partner (door de werkgever van de partner in te vullen):  
 
Ondergetekende: 
naam werkgever    : ……………………………………………………………………. 
straat en huisnummer   : ……………………………………………………………………. 
postcode en vestigingsplaats   : ……………………………………………………………………. 
telefoonnummer    : ……………………………………………………………………. 
verklaart hiermee, dat (naam en voorletters): ……………………………………………………………………. 
sedert      : ……………………………………………………………………. 
is aangesteld in de functie van  : ……………………………………………………………………. 
op basis van een    : vast dienstverband/voor bepaalde tijd* van …………………. 
      : tot en met ……………………………………………………….. 
 
en dat zijn/haar bruto salaris € ……………… per maand bedraagt. 
 
Zijn er voornemens het dienstverband binnenkort te beëindigen? ja/nee* 
 
      datum: …………………………………………………………….. 
      handtekening en firmastempel: ………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
* doorhalen wat niet van toepassing is.  
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VERKLARING woningbouwvereniging/eigenaar/beheerder* 
 
Ondergetekende ……………………………………………… te ………………………………………………… 
verklaart, dat de heer/mevrouw* ………………………………………………………………………………….. 
wonende ………………………………………………………. te ……………………………………………….. 
momenteel geen huurachterstand heeft en het afgelopen jaar geen betalingsachterstand heeft gehad en 
het gehuurde wel/niet* correct heeft bewoond. 
 
De huur bedraagt momenteel € ………….,…. per maand. 
 
 
 
 
      datum: …………………………………………………………… 
       
 

handtekening en stempel: …………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* doorhalen wat niet van toepassing is.  
 


