Inschrijfformulier verzenden aan per mail naar info@deverhuur.nl of per post naar
DNVM Beheermaatschappij Postbus 8215, 9702 KE Groningen
1. Aanvrager
Voor- en achternaam
Adres
Postcode, woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum en plaats
E-mailadres
Burgerlijke staat
2. Gegevens Partner
Voor- en achternaam
Adres
Postcode, woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum en plaats
E-mailadres
3. Verhuizen er kinderen en/of andere personen met u mee?
Naam en Geboortedatum
Naam en Geboortedatum
Naam en Geboortedatum
4. Inkomen
Bent u in loondienst?
Bent u zelfstandig ondernemer?
Zo nee, waaruit bestaat uw inkomen?
Is uw partner werkzaam?
Is hij/zij in loondienst?
Is hij/zij zelfstandig ondernemer?
Zo nee, waaruit bestaat zijn inkomen?
5. Bruto inkomen per maand
Aanvrager
Partner
Andere bronnen van inkomsten
Indien uw inkomen ontoereikend is om
voor de woning in aanmerking te
komen, kunt u dan een garantstelling
overleggen van ouder of voogd?

6. Huidige woonruimte
Beschikt u reeds over zelfstandige
woonruimte?
Zo ja, is dit een huur- of koopwoning?
Zo nee, wat is uw woonsituatie?
Bij huurwoning wat is uw huidige
huurprijs?
Bij koopwoning wat is uw huidige
maandlast?
En heeft u uw koopwoning verkocht?
Heeft u huisdieren?
Zo ja, welke en hoeveel?
7. Omschrijving woonruimte
Plaats
Straat
Huurprijs maximaal
Per wanneer wilt u de woonruimte
betrekken?

Algemene bepalingen
- De verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld.
- Met deze aanvraag wordt 6 maanden rekening gehouden. Na deze termijn kan op verzoek van de aanvrager verlenging van
de aanvraag plaatsvinden.
- Aan de ondertekening van dit formulier kan geen recht op toewijzing van een woonruimte worden ontleend.
- Een aanvraag kan zonder opgave van redenen worden afgewezen.
- Aanvrager is ermee bekend, dat bovenstaande gegevens worden opgenomen in een persoonsregister als bedoeld in de Wet
Persoonsregistratie (WPR).
- Ondergetekende verklaart dat bovenstaande vragen volledig en naar waarheid zijn beantwoord en weet dat bij onjuiste of
onvolledige opgave van de gevraagde gegevens de aanvraag terzijde zal worden gelegd.

Plaats en datum
Formulieren die niet volledig zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen.

