
 

 

Inschrijfformulier   
HuurwoninginRotterdam.nl   
 
1. Persoonlijke gegevens 
Gegevens aanvrager: 
 
Achternaam: ____________________________  Voornaam(en): ____________________________ 

Adres:  ____________________________  Postcode/woonplaats: ________________________ 

Geboortedatum: ____________________________  Geboorteplaats: ____________________________ 

Geslacht: ____________________________  Nationaliteit: ____________________________ 

Beroep:  ____________________________  E-mail adres: ____________________________  

Tel.nr. Mobiel: ____________________________  Bruto maandinkomen: ________________________  

Burgerlijke staat: □ ongehuwd □samenwonen □ geregistreerd partnerschap   

  □ gehuwd □ gescheiden □weduw            □ weduwnaar  

Gegevenspartner 
 
Achternaam: ____________________________  Voornaam(en): ____________________________ 

Adres:  ____________________________  Postcode/woonplaats: ________________________ 

Geboortedatum: ____________________________  Geboorteplaats: ____________________________ 

Geslacht: ____________________________  Nationaliteit: ____________________________ 

Beroep:  ____________________________  E-mail adres: ____________________________  

Tel.nr. Mobiel: ____________________________  Bruto maandinkomen: ________________________  

Burgerlijke staat: □ ongehuwd □ samenwonen □ geregistreerd partnerschap   

  □ gehuwd □ gescheiden □ weduw            □weduwnaar  

 
Samenstelling van het huishouden 
 
_______ volwassen _______ kinderen  Leeftijd kinderen: ____________________________ 

Worden er huisdieren gehouden? 

□ Nee □ Ja, namelijk __________________  

  



 

 

2. Huidige woonsituatie  
 

□ Thuiswonend 
 
□ Huurwoning  : netto huurprijs p.m. €_____________  

* Indien mogelijk verhuurdersverklaring in laten vullen door de verhuurder 
 
□ Koopwoning : hypotheeklast p.m. €_____________ 

* Indien mogelijk hypotheekverklaring in laten vullen door hypotheekverstrekker 
* Indien verkocht, kopie pagina 1, 2 en laatste pagina koopcontract bijvoegen 

 

3. Gewenste woning  
 
Adres: _____________________________________  Huurprijs: __________________________________  

Gewenste ingangsdatum: ______________________  Reden van verhuizing: ________________________ 

4. Financiële gegevens 
Bent u en/of uw partner:  

□ in loondienst   □ zelfstandig ondernemer   □ gepensioneerd   □ eigen vermogen  

Heeft u en/of uw partner financiële verplichtingen?  

□ Nee □ Ja  

Zo ja, welke?  

□ Persoonlijke lening   van € ________________  lasten per maand € _________________  

□ Doorlopend krediet  van € ________________  lasten per maand € _________________  

□ Alimentatieverplichting  van € ________________ lasten per maand € _________________  

□ Hypotheeklasten   van € ________________ lasten per maand € _________________  

□ Anderszins, te weten ___________________________________________________ 

5. Ondertekenen 
Alleen volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulieren zullen in behandeling worden genomen. Door het 

ondertekenen van dit formulier verklaart u zich akkoord met onderstaande algemene inschrijfbepalingen.  

Aldus naar waarheid en voor akkoord ingevuld: 

Plaats:  ____________________________  Plaats:  ____________________________ 

Datum:   ____________________________  Datum:  ____________________________  

Handtekening aanvrager:      Handtekening partner:  

 

 

  



 

 

6. Algemene bepaling 
1. Alleen volledig ingevulde formulieren met alle door ons gevraagde bijlagen worden in behandeling genomen.  

2. Uw 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.  

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

4. Aanvrager is ermee bekend dat de op dit formulier vermelde gegevens worden opgenomen in een 

persoonsregister als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).  

5. De door u verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld.  

6. De aangeleverde documenten worden door HuurwoninginRotterdam.nl vernietigd (binnen 14 dagen) wanneer 

de huurwoning niet door u zal worden gehuurd.  

7. Door ondertekening van dit inschrijfformulier machtigt u de eigenaar van het vastgoedobject om een 

risicoanalyse uit te laten voeren die betrekking heeft op het betalingsgedrag/huurgedrag van de aanvrager. Aan 

deze risicoanalyse zijn geen kosten verbonden voor de aanvrager. De aanvrager is ermee bekend dat de resultaten 

van de risicoanalyse de verhuurder aanleiding kan geven om niet tot toewijzing van de woning over te gaan, dan 

wel hieraan nadere voorwaarden te stellen.  

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

huurovereenkomst worden aangeboden.  

9. Mocht het zo zijn dat u niet in aanmerking komt voor het huren van een woning, dan zullen wij u hierover per 

telefoon of e-mail berichten. Over de reden van afwijzing kan niet worden gecorrespondeerd.  

10. Een aanvraag kan zonder opgaaf van redenen worden afgewezen.  

11. HuurwoninginRotterdam.nl is werkzaam als bemiddelaar, niet als verhuurder. Wij werken in opdracht van de 

verhuurder. 


