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1 Omschrijving woonwensen 
 

Welk soort woning zoekt u?  studio Amersfoort 
 etagewoning Amsterdam 

 appartement Doetinchem 

       maisonnette Hoevelaken 

       appartement Utrecht 

       anders:  

 
Voorkeur plaats, wijk(en) 

en/of straat  ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

Grootte     ____________________ slaapkamers 
Maximale huurprijs    euro _______________ kale huur per maand 

Wanneer wilt u de woning betrekken? _________________________________________ 

 

Staat u reeds ingeschreven als woningzoekende bij een instantie? 

 ja, bij ______________________ reg.nr. ______________ d.d. ___________________________ 

 nee 
 

2 Huidige woonsituatie 
 

Beschikt u reeds over zelfstandige woonruimte?    ja    nee 

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

Indien huur, wat is uw netto huurprijs per maand  

(excl. voorschot servicekosten)?     Euro ___________________ 

Heeft u huisdieren?        ja, welke  nee 

Bespeelt u of een van uw gezinsleden een muziekinstrument?  ja, welke  nee  

 
•  Indien uw huidige woonruimte een huurwoning betreft, verzoeken wij u bijgaande “verklaring 

huidige huiseigenaar/beheerder” in te laten vullen en aan ons te retourneren. 

•  Is uw huidige woonruimte een koopwoning, dan verzoeken wij u een kopie van de koopakte bij te 

voegen indien ontbindende voorwaarden van toepassing zijn. 

 

3 Aanvrager 
 

 Achternaam  ______________________ Voorna(a)m(en)  _____________________ 

  Adres   ______________________ Postcode/Woonplaats _____________________  
  Geboortedatum ______________________ Geboorteplaats  _____________________  

  Beroep   ______________________ Werkgever   _____________________  

Telefoonnr. privé ______________________ Telefoonnr. werk  _____________________  

 Faxnummer privé ______________________ Faxnummer werk  _____________________  

 Mobiel telefoonnr. ______________________ IBAN    _____________________  

 E-mailadres:  ______________________ E-mailadres:   _____________________
   

 

 Burgerlijke staat: 

  Ongehuwd 

  Samenwonend    d.d. ______________________ 
  Geregistreerd partnerschap  d.d. ______________________ 

  Gehuwd     d.d. ______________________ 

  Gescheiden *    d.d. ______________________ 

  Weduwe/Weduwnaar   d.d. ______________________ 

 

 Indien aanwezig gelieve een kopie van het echtscheidingsconvenant bij te voegen, dan wel een 
kopie van de beschikking van de Burgerlijke rechter waarin de echtscheiding is uitgesproken. 
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4 Partner 
 

  Achternaam  _____________________  Voorna(a)m(en)  _____________________ 
  Adres   _____________________  Postcode/Woonplaats _____________________ 

  Geboortedatum _____________________  Geboorteplaats  _____________________ 

  Beroep   _____________________  Werkgever   _____________________ 

  Telefoonnr. privé _____________________  Telefoonnr. werk  _____________________ 

  Faxnummer privé _____________________  Faxnummer werk  _____________________ 

  Mobiel telefoonnr.  _____________________  bank/gironummer  _____________________ 
 

 

Welke personen komen er nog meer in de woning te wonen (ook inwonende kinderen)? 

 

Naam : _____________________ Geboortedatum : _____________________ M/V 
Naam : _____________________ Geboortedatum : _____________________ M/V 

Naam : _____________________ Geboortedatum : _____________________ M/V 

Naam : _____________________ Geboortedatum : _____________________ M/V 

 

5 Financiën 
 

  Bent u en/of is uw partner in loondienst? 

    ja, wilt u dan bijgevoegde werkgeversverklaring in laten vullen en tezamen 

   met een kopie van de meest recente salarisopgave bij de aanvraag voegen 
  Bruto maandinkomen Aanvrager euro ______________ Partner euro ________________ 

 nee 

Zo nee, waaruit bestaat dan uw inkomen? 

   zelfstandig ondernemerschap  s.v.p. een volledige balans over de afgelopen 2 jaar 

                                                en uittreksel KvK bijvoegen 
 pensioen    s.v.p. een verklaring van de verstrekkende maatschappij 

                                                       bijvoegen 

   uitkering    s.v.p. een verklaring van de uitkerende instantie bijvoegen 

  eigen vermogen   s.v.p. een verklaring van een bankinstellingen en/of 

       accountantsverklaring bijvoegen 

 
Heeft u en/of uw partner financiële verplichtingen?  ja   nee 

Zo ja, 

 persoonlijke lening  van euro  ___________   lasten per maand euro  __________ 

 doorlopend krediet  van euro  ___________   lasten per maand euro  __________ 

 afbetaling   van euro ____________  lasten per maand euro  ___________ 
   hypotheek huidige 

      woning verkoopwaarde ca   euro _____________________ 

   alimentatieverplichting van euro _____________________ per maand 

   in het kader van een ten 

                 laste van u gelegd beslag van euro _____________________  lasten per maand 

   anderszins, te weten _________________________________________________________ 
 

 

6 Persoonlijke toelichting 
 

  Reden verhuizing & ruimte voor algemene opmerkingen: 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 
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7. Algemene bepalingen 

 
 De inschrijving is kosteloos. Bij verhuur van de in beheer zijnde woonruimte worden éénmalig  

verhuurkosten aan de huurder in rekening gebracht namelijk de helft van de te betalen kale huur. 

 

 Met deze zoekopdracht wordt zonodig één jaar rekening gehouden. Na deze termijn kan op verzoek van 
aanvrager verlenging van de zoekopdracht worden verleend. 

 

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

Een aanvraag kan zonder opgaven van redenen worden afgewezen. 

 

 Het inschrijfformulier dient voorzien te zijn van een kopie van uw paspoort c.q. identiteitsbewijs en de in 
het betreffende formulier gevraagde inkomensgegevens.  

 

 Aanvrager zal bij het tot stand komen van een huurovereenkomst een huurovereenkomst tekenen 

overeenkomstig het model dat bij de desbetreffende verhuurder gebruikelijk is. Huurovereenkomsten 

worden te allen tijde aangegaan voor een periode van tenminste 12 maanden.  
 

 Alle mondelinge en schriftelijke mededelingen betreffende enige verhuur van een woning worden geacht 

te zijn gedaan onder voorbehoud dat vergunning van overheidswege en toestemming door de 

eigena(a)r(es)/rechthebbende zal worden verleend. Mocht achteraf blijken, dat geen vergunning van 

overheidswege en/of toestemming van eigena(a)r(es)/rechthebbende is verkregen, dan zal de verhuur 

geacht worden niet tot stand te zijn gekomen en zal aan enige mededeling onzerzijds geen enkel recht 
kunnen worden ontleend jegens ons of jegens derden, wie dan ook, in de ruimste zin des woords. 

Woningzoekenden dienen zichzelf op de hoogte te stellen of zij voldoen aan de vestigingseisen van de 

betreffende gemeente. Elke aansprakelijkheid onzerzijds is ten deze zake uitgesloten. 

 

  De incasso van de huurpenningen geschiedt automatisch. Bij ondertekening van de huurovereenkomst  
verplicht de aanvrager zich een daartoe door verhuurder te verstrekken machtigingsformulier te 

ondertekenen. 

 

 Ondergetekende verklaart zich bereid bij ondertekening van een huurovereenkomst, indien van 

toepassing, een waarborgsom te storten ter grootte van een bedrag van minimaal één maand bruto 

huurverplichting. Over dit bedrag wordt geen rente vergoed. 
 

 Ondergetekende verklaart zich bereid bij ondertekening van een huurovereenkomst, indien van 

toepassing, een bankgarantie af te geven met een nader vast te stellen bedrag. 

 

 Ondergetekende verklaart dat alle vragen volledig en naar waarheid zijn beantwoord en weet dat bij 
onjuiste opgave van de gevraagde gegevens de aanvraag terzijde zal worden gelegd. 

 

 Aanvrager is er mee bekend dat bovenstaande gegevens worden opgenomen in een persoonregister als 

bedoelt in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De hierboven verstrekte gegevens zullen strikt 

vertrouwelijk door ons worden behandeld. 



4/7  versie 1107 

 

 

 

Voor een snelle en correcte afhandeling van uw inschrijving is het van belang, dat alle  

vragen zo volledig mogelijk worden ingevuld. Alleen een volledig ingevuld en ondertekend 

inschrijfformulier wordt in behandeling genomen. 
 

Bovengenoemde gegevens zijn vertrouwelijk en zullen dienovereenkomstig behandeld  

worden. 

 

Het formulier kunt u met de gevraagde bijlagen opsturen aan:  
Nijzoon bv, Postbus 346, 3740 AH, BAARN.  

 

Met het ondertekenen van dit formulier verklaart u zich akkoord met de algemene bepalingen.  

 

 

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren alle gegevens naar waarheid en zo volledig mogelijk te hebben 
ingevuld. 

 

Datum:      Plaats: 

 

 
 

 

 

Handtekening aanvrager:   Handtekening medeaanvrager: 
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Verklaring huidige huiseigenaar/beheerder 
 

 

 

De ondergetekende: 
 

 

Naam    :  

       

       

Adres    :  

       

       

Postcode en woonplaats :  

       

       
  

 

verklaart dat de huurder: 
  

 naam    :  

        

        

 huurder is van de woning :   te  

        

 sedert    :  

        

 De netto huurprijs bedraagt euro  

 

 De huurder betaalt de huur steeds tijdig en heeft geen achterstand. 

 

 Plaats    :  d.d.  

 
 

 

 Firmastempel/naam, adres en woonplaats  Handtekening 

 

   

   
 

 Eventuele opmerkingen:  
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Werkgeversverklaring aanvrager 

 (Alleen in te vullen door de werkgever, directeur of procuratiehouder, niet zijnde 

  de werknemer zelf.) 

 
 

 De ondergetekende (bedrijfsnaam/contactpersoon): ________________________________ 

          ________________________________   

          ________________________________ 

          ________________________________ 

 verklaart dat        ________________________________ 
 geboren        ________________________________ 

 wonende/gevestigd te       ________________________________ 

 bij hem/haar in loondienst is als     ________________________________ 

sedert         ________________________________ 

         voor bepaalde/onbepaalde tijd 
 

 Het bruto jaarsalaris van de werknemer  

 bedraagt      euro _____________________________ 

           
 Vakantiegeld      euro  _____________________________ 

           
 Provisie      euro  _____________________________ 

           
 Tantième      euro  _____________________________ 

           
 13e maand      euro  _____________________________ 

           
 Gratificatie      euro  _____________________________ 

           
 Compensatie AOW/AWW    euro   _____________________________ 

           
 

 

 

Plaats    d.d.  

 

 

Firmastempel/naam, adres en woonplaats   Handtekening 
 

    

    
 

 

Eventuele opmerkingen   
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Werkgeversverklaring partner 

 (Alleen in te vullen door de werkgever, directeur of procuratiehouder, niet zijnde 

  de werknemer zelf.) 

 
 

 De ondergetekende (bedrijfsnaam/contactpersoon):  

           

           

           

 verklaart dat         

           

 wonende/gevestigd te        

           

 sedert          

           

 bij hem/haar in loondienst is als      

          voor bepaalde/onbepaalde tijd 
 

 

 Het bruto jaarsalaris van de werknemer  

 bedraagt      euro 

           

 Vakantiegeld      euro  

           

 Provisie      euro  

           

 Tantième      euro  

           

 13e maand      euro  

           

 Gratificatie      euro  

           

 Compensatie AOW/AWW    euro  

           
 

 

 

 

 

 

Plaats    d.d.  

 

 

 

Firmastempel/naam, adres en woonplaats   Handtekening 

 

    

    
 
 

Eventuele opmerkingen   

      

      

      
 


