Rijsterborgh Vastgoed B.V.
Eleanor Rooseveltlaan 255
1183 CK Amstelveen

Ondergetekende geeft hiermee opdracht tot bemiddeling voor het verkrijgen van een huurwoning te:
ADRES:

Gewenste ingangsdatum:

Gegevens aanvrager:
Achternaam
Voornamen (voluit)
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer

Gegevens partner:
Achternaam
Voornamen (voluit)
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer

Gezinssamenstelling:
Aantal inwonende kinderen
Leeftijd kinderen
Eventueel andere inwonenden
Huisdieren, zo ja welke
Worden er muziekinstrumenten bespeeld

Financiële verplichtingen
Persoonlijke lening
Hypotheek-/huurbedrag huidige woning
Verkoopbedrag huidige woning
Alimentatie aan kinderen per maand
Alimentatie aan ex-partner per maand

€
€
€
€
€

Gegevens omtrent inkomen aanvrager:
Naam werkgever
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Contactpersoon
Uitkeringsgerechtigd (aanvrager):
Sinds wanneer?
Welke uitkering?
Looptijd uitkering

Gegevens omtrent inkomen partner:
Naam werkgever
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Contactpersoon
Uitkeringsgerechtigd (partner):
Sinds wanneer?
Welke uitkering?
Looptijd uitkering

Benodigde gegevens voor inschrijving huurwoning (aanvrager + partner)
* Volledig ingevuld inschrijfformulier
* Kleurenkopie paspoort of ID-kaart (van ID-kaart voor- en achterzijde in een aparte scan!)
* Kopie laatste 3 loonstroken (bij loondienst)
* Uittreksel Kamer van Koophandel (zelfstandigen)
* Jaarcijfers laatste 3 jaar (zelfstandigen)
* In geval van uitkering / pensioen recente bewijsstukken
* Werkgeversverklaring
* Verhuurdersverklaring
* Getekende koopakte of hypotheekverklaring bij verkoop woning
* Kopie bankafschrift met inkomsten
* Kopie bankpas
* Echtscheidingsconvenant (indien van toepassing)

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

Algemene bepalingen
1. Deze inschrijving vervalt 1 jaar na inschrijfdatum, tenzij binnen deze termijn om handhaving van de
inschrijving is verzocht. Aan deze inschrijving kan geen enkel recht op een woning worden ontleend.
2. Indien wij passende woonruimte voor u hebben gevonden, krijgt u hierover telefonisch of
schriftelijk bericht. U krijgt dan een aantal dagen de tijd om ons uw beslissing kenbaar te maken. Indien
wij geen reactie ontvangen, wordt na vervallen van de optiedatum de woning automatisch weer vrijgegeven.
3. Bij het tot stand komen van een huurovereenkomst zal de huurder in veel gevallen een bedrag aan
verhuurkosten verschuldigd zijn overeenkomstig de Voorwaarden en Adviestarieven van de Nederlandse
Vereniging van Makelaars in roerende zaken (NVM).
4. De persoonsgegevens van huurder kunnen door verhuurder en (eventuele) beheerder in een
persoonsregistratie zijn opgenomen.
5. In verband met de op 1-6-1994 in werking getreden Wet op de Identificatieplicht dient u bij het aangaan
van de overeenkomst een kleurenkopie van uw paspoort c.q. identiteitskaart te verstrekken. Op de
"blanco" delen van het paspoort / de ID-kaart mag de tekst "kopie voor verhuurder" worden toegevoegd.
Gegevens mogen niet worden afgeplakt / weggestreept.
6. Alle gegevens, door u verstrekt, zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld.
7. De huurder gaat door het ondertekenen van de onderhavie overeenkomst akkoord met een eventuele
opname in het Klachten- & Kansenregister (K&KR) indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming
in de nakoming van de verplichtingen als huurder. De huurder geeft aan voldoende geïnformeerd te zijn
door de verhuurder over de Klachten- & Kansenregister, de werking en de gevolgen daarvan.
Voor aanvullende vragen kan de huurder terecht op www.klachtenenkansenregister.nl.
De verhuurder heeft middels dit artikel aan de huurder en indien van toepassing de medehuurder,
voldaan aan de informatieplicht zoals bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Tevens gaat huurder door het ondertekenen van de onderhavige overeenkomst akkoord dat verhuurder
een kredietwaardigheidstoets kan uitvoeren op huurder.
8. Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V.
(EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw
gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens.
Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie
https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.
ONVOLLEDIG INGEVULDE AANVRAGEN WORDEN NIET IN BEHANDELING GENOMEN!
Ondergetekende verklaart het formulier naar waarheid te hebben ingevuld, alsmede akkoord te zijn met
bovengenoemde bepalingen.
Plaats:

Datum:

Handtekening aanvrager:

Handtekening partner:

