INSCHRIJFFORMULIER – IN HET NOORDERLICHT
Gegevens aanvrager
Achternaam
Voornamen (voluit)
Geslacht
Geboortedatum en geboorteplaats
Nationaliteit
Huidig adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer privé
Telefoonnummer zakelijk
E-mailadres
Bank-/girorekeningnummer
Burgerlijke staat

:
:
0 Man
:
:
:
:
:
:
:
:
:

0 Vrouw

Gegevens eventuele partner

Achternaam
Voornamen (voluit)
Geslacht
Geboortedatum en geboorteplaats
Nationaliteit
Huidig adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer privé
Telefoonnummer werk
E-mailadres
Bank-/girorekeningnummer
Burgerlijke staat

:
:
0 Man
:
:
:
:
:
:
:
:
:

0 Vrouw

U dient een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) van u en uw
eventuele partner/echtgeno(o)t(e) bij dit inschrijfformulier te voegen.

Gezinssamenstelling
Voor hoeveel personen wenst u Huisvesting?

Heeft u inwonende kinderen?
zo ja, hoeveel en van welke leeftijd?
Bent u in het bezit van huisdieren ?
Zo ja, welke en hoeveel

Paraaf inschrijvende huurder:

:
0 Ja
:
0 Ja
:

0 Nee
0 Nee
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Gegevens huidige woning
Beschik u thans over zelfstandige woonruimte
Huidige woonruimte aanvrager is een:
Huurprijs (indien van toepassing)
Wie is de eigenaar / verhuurder
Adres
Plaats
Telefoonnummer

0 Ja
0 huurwoning
€
:
:
:
:

0 Nee
0 koopwoning 0 inwonend
(excl. stook-/servicekosten p/mnd.)

U dient bij uw aanvraag bijgaande verklaring van de verhuurder of een verklaring door uw
hypotheekverstrekker aan ons te overleggen. Indien u thans inwonend bent, dient u dit aan te tonen door een
uittreksel uit het bevolkingsregister.

Beroepsgegevens
Aanvrager
Eventuele medeaanvrager
Beroep/functie

0 Loondienst
0 Loondienst
Aanvrager
:

0 Zelfstandig
0 Zelfstandig
Partner
:

Indien in loondienst:
Naam werkgever
Adres werkgever
Plaats werkgever
Telefoonnummer

:
:
:
:

:
:
:
:

Inkomensgegevens
Bruto inkomen per maand (exclusief vakantiegeld)
Andere bronnen van inkomsten
Financiële verplichtingen (alimentatie/leningen e.d.)

Aanvrager
€
:
€

Partner
€
:
€

0 Uitkering
0 Uitkering

Uw inkomen dient u aan te tonen d.m.v. het bijvoegen van een werkgeversverklaring en een recente
salarisstrook of accountantsverklaring.

Gewenste woning, in volgorde van uw voorkeur van belangstelling?
e

…………..

4 keus huisnr

e

…………..

5 keus huisnr

e

…………..

6 keus huisnr

1 keus huisn
2 keus huisnr
3 keus huisnr

Wat is de gewenste ingangsdatum

e

…………..

7 keus huisnr

e

…………..

8 keus huisnr

e

…………..

9 keus huisnr

e

…………...

e

…………..

0 Nee

:

Diversen
Bent u ingeschreven als woningzoekende
In de gemeente Utrecht

Paraaf inschrijvende huurder:

…………...

:

Wenst u in aanmerking te komen voor een extra
Parkeerplaats ?
0 Ja
Reden van verhuizing

e

-

0 Ja
:

0 Nee
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Algemene bepalingen
a.

b.

c.

d.

e.

f.
g.

De door u verstrekte gegevens zijn noodzakelijk om te beoordelen of u in aanmerking komt voor het huren van een van de bij ons
in beheer zijnde woningen. Het spreekt voor zich dat gegevens vertrouwelijk zullen worden behandeld en alleen onder ogen
komen van diegenen die bij de toewijzing zijn betrokken. Aan- vrager en zijn of haar partner/echtgeno(o)t(e) is ermee bekend dat
de gegevens worden opgenomen in een register als bedoeld in de wet persoonsregistratie (WPR) en heeft ingevolge deze wet
het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van de gegevens. Indien deze aanvraag resulteert in een huurovereenkomst is
aanvrager en zijn of haar partner/echtgeno(o)t(e) ermee bekend en stemt hierin toe dat de verstrekte gegevens geheel of
gedeeltelijk gedurende de looptijd van de overeenkomst bij de beheerder en/of de eigenaar van het gehuurde worden gearchiveerd.
De aanvraag, waaraan geen enkel recht op een woning kan worden ontleend, heeft een geldigheidsduur van 1 jaar. Na
ommekomst van deze periode zal het aanvraagformulier en de daarbij behorende bijlage worden vernietigd tenzij de aanvrager om
verlenging hiervan heeft verzocht.
Alle mondelinge en/of schriftelijke mededelingen betreffende de verhuur van een woning worden geacht te zijn gedaan in de
veronderstelling dat, voor zover van toepassing, vergunning van overheidswege en toestemming door de eigenaar/rechthebbende
zal worden verleend. Mocht achteraf blijken dat deze veronderstelling onjuist is, zal de verhuur geacht worden niet tot stand te zijn
gekomen en zal aan enige mededelingen onzerzijds geen enkel recht kunnen worden ontleend jegens ons of jegens derden, wie
dan ook, in de ruimste zin des woords. Elke aansprakelijkheid onzerzijds is te dezer zaken uitgesloten.
Indien wij een passende woonruimte voor u hebben gevonden en u de aangeboden ruimte accepteert, gaat u ermee akkoord dat
terzake een huurovereenkomst door u wordt ondertekend overeenkomstig het model wat bij de betreffende eigenaar gebruikelijk is
met een looptijd van minimaal 12 maanden.
Het is de aanvrager en/of zijn of haar partner/echtgeno(o)t(e) bekend en hij/zij gaat hiermee ook uitdrukkelijk akkoord dat
bij het tot standkomen van een huur- overeenkomst met betrekking tot de gewenste woonruimte, éénmalige b e d r a g
v a n € 7 5 0 , - e x c l u s i e f B T W a a n v e r h u u r k o s t e n en een bedrag van € 225,- exclusief BTW aan
administratiekosten verschuldigd zijn.
Huuraanvragen kunnen te allen tijde zonder opgaaf van reden worden geweigerd.
Voor oplevering van de huurwoning dient de eerste huurnota te worden voldaan. Daarnaast dient de huurovereenkomst te zijn
ondertekend.

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend,
Plaats en datum:

Plaats en datum:
________

Handtekening aanvrager:

Handtekening eventuele partner:

________

________

Het originele en compleet ingevulde inschrijfformulier kunt in inleveren bij:
Lauteslager Makelaars
Catharijnesingel 100
3511 GV Utrecht
tel.
: 030-2315186
e-mail: lauteslager@makelaars.nl

Paraaf inschrijvende huurder:

Ludenhoff Groep
Bilstraat 445
3572 AW Utrecht
tel.
: 030-2368484
e-mail: utrecht@ludenhoff.nl

Beumer Garantiemakelaars
Meerndijk 7
3454 HM De Meern
tel.
: 030-6776000
e-mail : huren@beumer.nl
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