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Inschrijfformulier huurwoning 
 
Gegevens aanvrager m/v  kopie geldig legitimatiebewijs toevoegen (paspoort of ID) 
 
Namen en voornamen (voluit) …………………………………………………………………………. 
 
Geboortedatum en –plaats          …………………………………………………………………………. 
 
Adres                                           ………………………………………………………………………….. 
 
Postcode en woonplaats             …………………………………………………………………………. 
 
Telefoon privé                              ............………………… ………………………………………………. 
 
Telefoon werk                   ………………………………………………………………………….. 
 
E-mail                 .…………………………………………………………………………. 
 
Burgerlijke staat  gehuwd (gemeenschap v. goederen) / gehuwd (huwelijkse voorwaarden)  
 

ongehuwd/ gescheiden/ weduw(e)naar/samenwonend sedert 
…………………………………………………………………………………
………… 

    wel/geen geregistreerd partnerschap* 
 
Beroep    ………………………………………………………………………… 
 
Bruto inkomen   € ………………………………… per maand / 4 weken / week / jaar 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Gegevens partner m/v*               kopie geldig legitimatiebewijs toevoegen (paspoort of i.d.) 
 
Namen en voornamen (voluit) …………………………………………………………………………. 
 
Geboortedatum en -plaats …………………………………………………………………………. 
 
Adres    …………………………………………………………………………. 
 
Postcode en woonplaats              ………………………………………………………………………….. 
 
Telefoon privé   …………………………………………………………………………. 
 
Telefoon werk   …………………………………………………………………………. 
 
E-mail    …………………………………………………………………………. 
 
Beroep    …………………………………………………………………………. 
 
Bruto inkomen € ………………………………… per maand / 4 weken / week / jaar 
_________________________________________________________________________________________ 
  
Hoe bent u in contact gekomen met aaRa? …………………………………………………………. 
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_________________________________________________________________________________________ 
Aanvrager zoekt woonruimte per de datum:                  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Huurperiode:   …. Maanden   Verlengingsperiode:  …. Maanden    

 1 jaar       1 jaar   
 2 jaar       2 jaar 
 3 jaar       3 jaar  
 4 jaar       4 jaar 
 5 jaar       5 jaar 

 

 De huurperiode is vast en tussentijds niet opzegbaar. In de verlengingsperiode kan het huurcontract  
met inachtneming van de opzegtermijn en de in het huurcontract genoemde voorwaarden, opgezegd 
worden. 

 

 De maximale huurperiode, inclusief de verlengingsperiode, is vijf jaar, maar is afhankelijk van de 
beschikbaarheid van de aangeboden woning. 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Prijsklasse 
 
Minimum prijs:  € …………… p/mnd excl. GWE      Maximum prijs:  € …………… p/mnd excl. GWE 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Inwonenden 
 
Inwonende kinderen …………………………………………………………………………………….. 
 
Andere inwonenden ……………………………………………………………………………………... 
 
Huisdieren  ……………………………………………………………………………………… 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Verhuizing 
 
Reden van aanvraag / bijzonderheden 
 
…………………………………………………………………………..……………………………………… 
 
…………………………………………………………………………..……………………………………… 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
Type woning:   appartement   woonhuis   geen voorkeur 

 

 
 

 
 
Stoffering:   gestoffeerd   gemeubileerd  geen voorkeur 
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Regio: 
 

 ’t Harde   Apeldoorn   Avereest   Deventer 
 

 Doornspijk   Elburg   Elspeet   Epe 
 

 Ermelo   Harderwijk   Hasselt   Hattem 
 

 Heerde   Hoogeveen    Mastenbroek   Meppel 
 

 Nieuwleusen   Nijkerk   Nunspeet   Oene 
 

 Oldebroek   Putten   regio Hardenberg  regio IJhorst/Ruinen 
 

 regio Nieuwleusen  regio Ommen  regio Staphorst  regio Zuidwolde 
 

 Vaassen   Wapenveld   Wezep   Zwolle 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
De verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. 
 
Aan de ondertekening van dit formulier kan geen recht op toewijzing van een woning  
worden ontleend. Een inschrijving kan zonder opgave van redenen worden afgewezen. 

 
Zodra u aangeeft een woning te willen gaan huren: 

 
* zal huurder een huurcontract tekenen overeenkomstig het model dat bij de desbetreffende 

verhuurder gebruikelijk is. 
 
* dient u als huurder een waarborg/bankgarantie van minimaal 1 maandhuur te stellen  

(afhankelijk van aangeboden woning). 
 
* dient u als huurder de volgende gegevens aan ons te verstrekken: 
 -verklaring verhuurder(s) / hypotheekverstrekker  
 -werkgeversverklaring + laatste loonstrook 
_________________________________________________________________________________________ 
Ondergetekende(n),  
Verkla(a)r(t)en hierbij bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en in het verleden 
geen huur/hypotheek betalingsproblemen te hebben gehad. Tevens verklaart huurder hierbij dat er op 
het moment van inschrijving/huren geen enkele betalingsregeling loopt/te verwachten is met betrekking 
tot schuldeisers.  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Plaats: ………………     datum: ……………… 
 
Handtekening hoofdaanvrager:    handtekening partner: 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Formulieren die niet volledig zijn ingevuld of niet ondertekend zijn worden niet in behandeling genomen. 
_________________________________________________________________________________________ 


