Inschrijfformulier

Urban Lofts Van Alphenstraat te Voorburg
U kunt dit document enkel op een computer digitaal invullen. U kunt het formulier ook
downloaden, printen en inscannen. Gelieve het inschrijfformulier tezamen met alle gevraagde
documenten (zie pagina 5) in één mail toesturen aan kandidaat@urbanlofts.nl vóór 15 mei 2022.

Voorkeur appartement
Naar welk appartement gaat uw voorkeur uit?
(noteer het huisnummer zichtbaar in de plattegrondmodule)
Keuze 1		
Keuze 2		
Keuze 3		
		

Persoonlijke gegevens 		
Aspirant huurder		 Partner
Naam
Voornamen voluit
Geboorteplaats

m

v		

m

Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon overdag
E-mail
Beroep
Burgerlijke staat

ongehuwd
geregistreerd partnerschap
gehuwd
gescheiden
samenwonend
		

Indien in loondienst / uw werkgever
Aspirant huurder		 Partner
Naam werkgever
Adres
Postcode en plaats
Soort functie
Soort dienstverband

ja

nee		

ja

nee

* Bij een tijdelijke overeenkomst: kan de werkgever zijn intentie voor verlenging aan ons bevestigen?:

In dienst vanaf
Bruto jaarinkomen
Netto maandinkomen
Beschikbaar vermogen
Heeft u beschikking over
een garantsteller?
ja
nee		
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ja

nee

v

Indien (zelfstandig) ondernemend
Aspirant huurder		 Partner
Naam onderneming
Rechtsvorm
Oprichtjaar onderneming
Zijn er andere vennoten?
* Zo ja, hoe groot is
uw aandeel in de onderneming?

Bedrijfsresultaat 2019
* na belastingen

Bedrijfsresultaat 2020		
* na belastingen

Prognose 2022		
Beschikbaar vermogen		
Heeft u overige inkomsten?		
*Zo ja, vermeld soort en hoogte maandelijks netto inkomen

Heeft u beschikking over
een garantsteller?

ja
nee		
		

ja

nee

ja

nee

Uw gezinssamenstelling		
Aantal volwassenen
Aantal kinderen
		

Huidige woning		
Uw huidige woning is een

koopwoning
huurwoning
inwonend
Indien koopwoning		
Is uw woning belast met een hypothecaire geldlening?		
Maandelijks hypotheekbedrag			
Indien huurwoning		
Wat is de kale huurprijs van uw woning?		
Heeft u een huurachterstand? 			
		
Andere betalingsverplichtingen			
* Bijv. alimentatie/persoonlijke leningen?

Zo ja, soort van leningen			
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ja €
ja

nee
nee

Overige vragen		
Wilt u in de woning huisdieren houden? 		
ja
nee
Zo ja, wat voor een huisdieren?			
Omschrijf uw reden voor verhuizing 		
			
			
Heeft u lopende of afgesloten incassodossiers? 		
ja
nee

Opmerkingen/vragen
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Algemene bepalingen
- De verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld;
- Aan de ondertekening van dit formulier kan geen recht op toewijzing van een woning
worden ontleend;
- Aanvrager dient bij dit formulier persoonsgegevens en gegevens toe te voegen waaruit
het inkomen blijkt;
- Aanvrager zal bij het tot stand komen van een huurovereenkomst een ROZ 2017-model
huurcontract, met een minimale huurperiode van 1 kalenderjaar;
- 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 eigenaar/rechthebbende zal worden verleend. Mocht achteraf
blijken dat geen vergunning van overheidswege en/of toestemming 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. Elke aansprakelijkheid onzerzijds is te dezer zake
uitgesloten;
- Door het ondertekenen van dit aanvraagformulier gaat de aanvrager akkoord dat de
vastgoedbeheerder/verhuurder het recht heeft eventueel een onderzoek te doen naar
het betalingsgedrag van de aanvrager. Tevens zal een verificatie plaatsvinden van de
aangeleverde werkgeversverklaring of accountantsverklaring. Laatstgenoemde is van
toepassing wanneer de aanvrager zelfstandig ondernemer is. De kosten van een dergelijk
onderzoek zullen niet bij aanvrager in rekening worden gebracht. Het is aanvrager
bekend dat de uitkomst van een dergelijk onderzoek de vastgoedbeheerder/verhuurder
aanleiding kan geven om niet tot toewijzing van de woning over te gaan, dan wel hieraan
nadere bepalingen te stellen;
- Aanvrager is ermede bekend dat bovenstaande gegevens worden opgenomen in een
persoonsregister als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Indien er
een huurovereenkomst tot stand komt, zullen deze gegevens aan de verhuurder worden
verstrekt;
- Bij inschrijving langer dan 4 maanden zullen wij u opnieuw verzoeken e.e.a. aan ons toe
te sturen.
Aanvrager (en diens echtgeno(o)te/partner) verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Handtekening aspirant huurder		Handtekening mede huurder		
plaats en datum:

plaats en datum:
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Bijlage: documenten
Zie onderstaand welke documenten u dient toe te voegen aan uw mail. Gelieve het
inschrijfformulier tezamen met alle gevraagde documenten in één mail toesturen aan
kandidaat@urbanlofts.nl vóór 15 mei 2022. Mocht u geen beschikking hebben over specifiek
gevraagde documenten, noteer dan bovengenoemd bij ‘opmerkingen/vragen’ waarom u
specifieke gegevens niet kunt aanleveren.
Bent u in loondienst?
• Kopie paspoort (voorzijde en achterzijde)
• Foto van uzelf (bijv. profielfoto, gezinsfoto)
• Screenshot MijnOverheid meest recent adres
• Werkgeversverklaring gestempeld (getekend; contactgegevens ter verificatie aanstelling)
• Drie meest recente loonstroken
• Drie bankstortingen (van uw drie meest recent ontvangen salarissen)
Bent u een (zelfstandig) ondernemer?
• Kopie paspoort (voorzijde en achterzijde)
• Foto van uzelf (bijv. profielfoto, gezinsfoto)
• Screenshot MijnOverheid meest recent adres
• KVK uittreksel
• Screenshot website (indien aanwezig)
• Winst- en verliesrekening 2019 + 2020
• Balans 2019 + 2020
• Inkomsten belasting aangifte 2020 (indien al beschikbaar 2021)
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