
 
 AANVRAAGFORMULIER 

HUURWONINGEN  

 

 

 

       Man             Vrouw              Man             Vrouw  

Voornaam    ………………………………………………….          …………………………………………………. 

Achternaam   …………………………………………………. ………………………………………………….  

Huidig adres   …………………………………………………. …………………………………………………. 

Woonplaats   …………………………………………………. …………………………………………………. 

Geboorteplaats  …………………………………………………. …………………………………………………. 

Geboortedatum   …………………………………………………. …………………………………………………. 

Telefoon (vast)   …………………………………………………. …………………………………………………. 

Telefoon (mobiel)  …………………………………………………. …………………………………………………. 

E-mailadres   …………………………………………………. …………………………………………………. 

Beroep    …………………………………………………. …………………………………………………. 

Burgerlijke staat *      ongehuwd       gehuwd  geregistreerd partnerschap       gescheiden 

        verweduwd         samenwonend         in echtscheidingsprocedure  

* Indien u gescheiden bent, willen wij u verzoeken om een kopie van het echtscheidingsconvenant mee te zenden. 

Indien de burgerlijke staat van aanvrager afwijkt van partner/echtgenoot, willen wij u verzoeken om deze voor 

zowel aanvrager als partner/echtgenoot te vermelden. 

GEZINSSAMENSTELLING 

Aantal inwonende kinderen ……………………………………………………………………………………………………………... 

Andere inwonende(n)  ……………………………………………………………………………………………………………... 

Huisdieren   ……………………………………………………………………………………………………………... 

Muziekinstrument(en)  ……………………………………………………………………………………………………………... 

HUIDIGE WOONRUIMTE 

 

U woont momenteel in een:     huurwoning          koopwoning *         inwonend 

Sinds wanneer woont u in de huidige woonruimte?  ……………………………………………………………………………………………… 

Wat is de reden dat u op zoek bent naar een andere woonruimte? ……………………………………………………………………….. 

 

 

PERSOONSGEGEVENS 

AANVRAGER                                                                            PARTNER / ECHTGENOOT 



 
 AANVRAAGFORMULIER 

HUURWONINGEN  

 

 

Is uw woning belast met een hypothecaire geldlening?         Ja     Nee 

Hoogte resterende hypotheeksom ………………………………………………………………………………………………………..  

Rente en aflossing per maand  ……………………………………………………………………………………………………….. 

WOZ-waarde    ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

* Indien huurwoning  

Kale huur    ……………………………………………………………………………………………………….. 

Servicekosten     ……………………………………………………………………………………………………….. 

Naam beheerder / verhuurder  ……………………………………………………………………………………………………….. 

Adres     ……………………………………………………………………………………………………….. 

Woonplaats    ……………………………………………………………………………………………………….. 

BRON(NEN) VAN INKOMSTEN 

 

Uw huidige bron van inkomsten:     loondienst               zelfstandige                gepensioneerd 

Bruto-inkomen    ……………………………………………………………………………………………………….. 

Naam werkgever   ……………………………………………………………………………………………………….. 

Adres     ……………………………………………………………………………………………………….. 

Woonplaats    ……………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer   ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

De huidige bron van inkomsten partner / echtgenoot:      loondienst          zelfstandige              gepensioneerd 

Bruto-inkomen    ……………………………………………………………………………………………………….. 

Naam werkgever   ……………………………………………………………………………………………………….. 

Adres     ……………………………………………………………………………………………………….. 

Woonplaats    ……………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer   ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 



 
 AANVRAAGFORMULIER 

HUURWONINGEN  

 

 

OVERIGE BETALINGSVERPLICHTINGEN 
 

Heeft u of uw echtgenoot/partner alimentatieverplichtingen? 

Zo ja, wat is uw maandelijkse betalingsverplichting …………………………………………………………………………………………… 

 

Heeft u of uw echtgenoot/partner verplichtingen uit persoonlijke leningen, afbetalingsovereenkomsten of overige 

betalingsverplichtingen? 

Financieringsinstelling   …………………………………………………………………………………………………………………… 

Betalingsverplichting per maand …………………………………………………………………………………………………………………… 

Restant schuldbedrag   …………………………………………………………………………………………………………………… 

Looptijd tot    …………………………………………………………………………………………………………………… 

De aanvraag wordt geheel vrijblijvend in behandeling genomen en er zijn geen verplichtingen verbonden aan 

zowel aanvrager als verhuurder. Aan de inhoud van dit formulier kan geen recht op toewijzing van een woning 

worden ontleend. De aanvraag kan zonder opgave van redenen worden afgewezen. Onvolledig ingevulde 

aanvraagformulieren en/of formulieren zonder de gevraagde bijlagen kunnen niet in behandeling worden 

genomen. Alle door u versterkte gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet worden 

geretourneerd. De persoonsgegevens van de huurder kunnen door verhuurder en de beheerder in een 

persoonsregistratie zijn opgenomen. Alsdan is op deze gegevens de Wet Persoonsregistraties van toepassing. De 

aanvraag blijft twaalf maanden geldig, verlenging vindt allen plaats op schriftelijk verzoek van de aanvrager. Bij 

ondertekening geeft aanvrager toestemming dat verhuurder contactgegevens en overige ingevoerde informatie 

deelt met de lokaal ingeschakelde makelaar. 

 

Aldus naar waarheid ingevuld: 

Handtekening aanvrager     Plaats en datum 

 

 

 

 

Handtekening partner/echtgenoot 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………. 

 

 

…………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………. 



 
 AANVRAAGFORMULIER 

HUURWONINGEN  

 

 

Wij verzoeken u dit formulier digitaal of per post te retourneren aan: 

Compact Real Estate Services B.V. 

Koninginneweg 11 

1217 KP HILVERSUM 

wonen@compact-res.nl 


