INSCHRIJFFORMULIER

huurwoning

Ooms Makelaars Woningen B.V.
Maaskade 113,
3071 NJ Rotterdam
Postbus 24040
3007 DA Rotterdam
010 - 424 88 88
rotterdam@ooms.com

woningmakelaardij | bedrijfsmakelaardij
financieel advies | taxaties

Persoonlijke gegevens
aanvrager
Achternaam		

E-mailadres

Voorna(a)m(en) voluit

Telefoonnummer privé		

Adres		

Telefoonnummer werk		

Postcode / woonplaats

Mobiel telefoonnummer			

Geboortedatum		

Burgerlijke staat

Geboorteplaats
Geslacht

ongehuwd
man

vrouw

Beroep

samenwonend

geregistreerd partnerschap

gehuwd

gescheiden*)

Bankrekeningnummer			

Persoonlijke gegevens
partner
Achternaam		

E-mailadres

Voorna(a)m(en) voluit

Telefoonnummer privé		

Adres		

Telefoonnummer werk		

Postcode / woonplaats

Mobiel telefoonnummer			

Geboortedatum		

Burgerlijke staat

Geboorteplaats
Geslacht

ongehuwd
man

vrouw

Beroep

samenwonend

geregistreerd partnerschap

gehuwd

gescheiden*)

Bankrekeningnummer			

Samenstelling
van het huishouden
Aantal inwonende kinderen				

Leeftijd(en)

Aantal andere inwonenden				

Leeftijd(en)

Financiële
gegevens

Huidige
woonsituatie

Heb je persoonlijke financiële verplichtingen?
ja

nee

persoonlijke lening
studieschuld
doorlopend krediet
alimentatieverplichting
Totaal per maand

Beschik je thans over zelfstandige woonruimte?
ja

nee, inwonend

Zo ja, is dit een huur- of een koopwoning?
huur

koop

Netto huurprijs per maand
(indien huurwoning, excl. voorschot servicekosten)
Hypotheeklasten per maand
(indien koopwoning)

*) kopie echtscheidingsconvenant of voorlopige beschikking bijvoegen

Ik wil graag het volgende
adres huren:
1ste voorkeursadres: 			

te 		

Huurprijs p/mnd €

2de voorkeursadres:

te 			

Huurprijs p/mnd €

te 		

Huurprijs p/mnd €

		

3de voorkeursadres: 			

Motivatie om de
woning te huren:

Per wanneer wens je de
woning te betrekken:

Documenten
die je dient aan te leveren
Tezamen met dit inschrijfformulier ontvangen wij graag de volgende bijlagen:

Documenten bij te voegen wanneer je in loondienst bent:
Kopie (kleur) legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart)*
Kopie recente salarisstroken (laatste 3 maanden)*
Kopie bankafschrift waarop te zien is dat het salaris binnenkomt (laatste 3 maanden)
Kopie recente jaaropgave*
Ingevulde werkgeversverklaring met firmastempel en vermelding recente datum (niet ouder dan 3 maanden)
Verklaring van huidige verhuurder of hypotheekverstrekker
Uittreksel uit het bevolkingsregister* (niet ouder dan 3 maanden)
Echtscheidingsconvenant (indien van toepassing)

Documenten bij te voegen wanneer u een eigen onderneming heeft:
Kopie (kleur) legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart)*
Balans (laatste 3 jaar)
Winst en verliesrekening (laatste 3 jaar)
Accountantsverklaring
Uittreksel Kamer van Koophandel (maximaal 1 maand oud)
Verklaring van huidige verhuurder of hypotheekverstrekker
Uittreksel uit het bevolkingsregister* (niet ouder dan 3 maanden)
Echtscheidingsconvenant (indien van toepassing)

Documenten aan te leveren bij pensionering of uitkering
Kopie (kleur) legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart)*
Kopie recente betalingsspecificatie (laatste 3 maanden)*
Kopie bankafschrift waarop te zien is dat de betaling binnenkomt (laatste 3 maanden)
Kopie jaaropgave*
Verklaring van huidige verhuurder of hypotheekverstrekker
Uittreksel uit het bevolkingsregister* (niet ouder dan 3 maanden)
Echtscheidingsconvenant (indien van toepassing)

Zowel de aanvrager als eventuele partner dienen bovenstaande documenten aan te leveren.
*BSN en-/of pasfoto dienen volledig te zijn afgeschermd.

Algemene
inschrijfbepalingen
•

Ondergetekende verklaart dat alle vragen volledig en naar waarheid zijn ingevuld.

•

Alleen volledig ingevulde formulieren met alle door ons gevraagde bijlagen worden in behandeling genomen.

•

Je BSN nummer en pasfoto dienen volledig te zijn afgeschermd, deze gegevens kunnen mogelijk vermeld worden op de
volgende documenten: legitimatiebewijs, loonstroken, jaaropgave en uittreksel BRP.

•

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

•

Ooms Makelaars Woningen B.V. behoudt zich het recht voor persoonsgegevens te verwerken en te verstrekken aan derde
partijen, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en/of indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang. Hieronder wordt met name verstaan het verstrekken van gegevens aan informatiebureau Economic Data
Resources B.V. en gelieerde bedrijven voor het verminderen/beperken van kredietrisico’s/financiële risico’s, het innen van
vorderingen en het optimaliseren van het debiteurenbeleid alsmede het handhaven van haar zorgplicht.

•

Aanvrager is ermee bekend dat de op dit formulier vermelde gegevens worden opgenomen in een persoonsregister als
bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

•

De door jou verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld.

•

De aangeleverde documenten worden door Ooms Makelaars Woningen B.V. vernietigd (binnen 14 dagen) wanneer onverhoopt de huurwoning niet door jou zal worden gehuurd.

•

Aangeleverde documenten zullen worden getoetst op valsheid en solvabiliteit, in geval van valsheid zal er géén huurovereenkomst worden aangeboden.

•

Mocht het zo zijn dat je niet in aanmerking komt voor het huren van een woning, dan zullen wij jou hierover per telefoon of
e-mail berichten. Over de reden van afwijzing kan niet worden gecorrespondeerd.

•

Ooms Makelaars Woningen B.V. is werkzaam als bemiddelaar, niet als verhuurder. Wij werken in opdracht van de verhuurder.

Alleen volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulieren zullen in behandeling worden genomen.
Door het ondertekenen van dit formulier verklaar jij je akkoord met bovenstaande algemene inschrijfbepalingen.
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend:
Plaats								d.d.
				
Handtekening aanvrager					

Handtekening partner

LET OP: Geef de documenten een duidelijke naam zodat wij deze sneller in behandeling kunnen nemen.

BLIJF OP DE HOOGTE

www.instagram.com/
ooms_makelaars

Ooms weet wat
er leeft
Actuele artikelen, interessante interviews en de
laatste woningen. Volg ons op social media en
meld je aan voor de nieuwsbrief.

www.facebook.com/
oomsmakelaarsrotterdam
www.linkedin.com/
company/ooms-makelaars
www.youtube.com/
user/OomsMakelaars
www.ooms.com

