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INSCHRIJFFORMULIER ZOEKOPDRACHT     

 
1. PERSOONLIJKE GEGEVENS 

 

A – Persoonlijke gegevens aanvragers: 

Voorna(a)m(en):   

Achternaam:   

Adres:   

Postcode/plaats:   

Geboortedatum:   

Geboorteplaats:   

Geslacht:   

Nationaliteit:   

BSN-nummer:   

IBAN-nummer:   

Beroep:   

Telefoonnummer(s):   

E-mailadres:   

 

B – Samenstelling van het huishouden 

Aantal inwonende kinderen:  Leeftijd(en):  

Aantal andere inwonenden:  Leeftijd(en):  

 

 

 

2. DOCUMENTEN 

 

- Kopie legitimatiebewijs van alle woningzoekenden. 

Wanneer wij een woning hebben gevonden die aan uw interesse voldoet, worden deze 

documenten doorgestuurd naar de verhuurder. 

 

- 3 recente salarisstroken: 

Wij verzoeken alle woningzoekenden met een baan om 3 meest recente salarisstroken 

toe te voegen. Vervolgens voeren wij een ‘EDR Credit Check’ uit. Deze kan worden 

doorgenomen met de verhuurder om te laten zien dat u de maandelijkse huur zonder 

problemen kunt betalen. 

 

- Inkomstenverklaring/accountantsverklaring 

Indien u een uitkering of eigen onderneming heeft. 

 

* Wij gaan uiteraard vertrouwelijk om met uw gegevens. Na afloop van de zoekopdracht zullen al 

 uw gegevens en documenten worden verwijderd uit ons dossier. 
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3. HUIDIGE WOONSITUATIE 

 
Beschikt u thans over zelfstandige woonruimte?  Ja   Nee 

* Indien Ja, is dit een huur- of een koopwoning?  Huur   Koop 

* Indien Huurwoning, netto huurprijs per maand:  € 

  S.v.p. een huurreferentie toevoegen bij dit inschrijfformulier. 

* Indien Koopwoning, hypotheeklasten per maand: € 

 

Heeft u huisdieren?    Ja, namelijk:     Nee 

Bespeelt u, uw partner of een andere  

aanvrager een muziekinstrument:  Ja, namelijk:     Nee 

 

4. GEWENSTE SITUATIE 

Plaats(en), regio(‘s):  

Voorkeur wijken:  

Soort woning:  

Oplevering interieur: Kaal   Gestoffeerd  Gemeubileerd 

Aantal kamers:  

Aantal slaapkamers:  

Maximale huurprijs: € 

Gewenste ingangsdatum:  

Huurperiode:  

Garage of parkeerplaats 

huren? Indien aanwezig 

 

Staat u ingeschreven als 

woningzoekende? 

Zo ja, bij … sinds … met 

inschrijfnummer … 

 

Wat is de reden dat u 

woonruimte zoekt? 
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5. ALGEMENE INSCHRIJFBEPALINGEN 

• Ondertekende verklaart dat alle vragen volledig en naar waarheid zijn beantwoord. 

• Het inschrijfformulier dient voorzien te zijn van een kopie van uw paspoort c.q. 
identiteitsbewijs en de gevraagde inkomensgegevens. 

• Aanvrager geeft toestemming voor het opvragen van financiële gegevens. 

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

• Dit inschrijfformulier heeft een geldigheidsduur van een 3 maanden. 

• Aanvrager is ermee bekend dat de op dit formulier vermelde gegevens worden opgenomen in 
een persoonsregister als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De 
verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. 

          
             

               
        

 

• Woningbemiddeling B.V. neemt zelf contact op met verhuurders van woningen die wij zelf 
hebben gevonden. De vergoeding wordt enkel in rekening gebracht indien u een woning huurt 
die wij hebben gevonden, ook als u zelf contact opneemt met de verhuurder van die woning. 

• Woningbemiddeling B.V. kan niet garanderen dat u via ons een woning kunt huren. 

 

6. TAKENLIJST 

Woningbemiddeling B.V. helpt u tijdens de zoekopdracht met de volgende taken: 

• De verhuurmakelaar komt mee bij het bezichtigen van woonruimte; 
• Controleren hoe de verhuurder wenst de woonruimte te verhuren; 
• Controleren of het verhuurcontract voldoet aan de Nederlandse wet; 
• Onze verhuurmakelaar kan indien gewenst aanwezig zijn bij het ondertekenen van het 

verhuurcontract en de sleuteloverdracht; 
• Voorstellen met de verhuurder en doornemen van de huurovereenkomst c.q. huisreglement; 

 

Alleen volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulieren kunnen door 

Woningbemiddeling B.V. in behandeling worden genomen. 

Bij het terugsturen (en eventueel ondertekenen) van dit formulier verklaart u alle gegevens naar 

waarheid te hebben ingevuld en gaat u akkoord met de algemene inschrijfbepalingen. 

 

 

Plaats:       Datum: 

 

• Wanneer er via Woningbemiddeling B.V. een woning wordt gehuurd, wordt er een halve 
 maandhuur met een minimum van € 400,- en een maximum van € 800,- inclusief de btw in 
 rekening gebracht. Bij aanvang van de zoekopdracht wordt er een opstartvergoeding van 
 € 50,- in rekening gebracht, wat wordt verrekend wanneer er via ons een woning wordt 
 gehuurd.


