
 

 

WONINGAANVRAAGFORMULIER 
 

Gegevens hoofdaanvrager:  
Naam : dhr./mevr.       

Voornamen (voluit) :       

Adres :       Postcode :       

Woonplaats :       

Telefoonnummer(s) :       

Geboorteplaats :       Datum :       

Burgerlijke staat:  
Gehuwd sinds :       

Samenwonend sinds :       

Alleenstaand :       

Gescheiden sinds :       

Bezig met scheiding sinds :       

Weduwe/weduwnaar 
sinds 

:       

Huidige woonsituatie:  
Zelfstandig in koopwoning of anders :       

Zelfstandig in huurwoning :       

Thuiswonend bij ouders :       

Inwonend bij :       

Vanaf welke datum woont u op 
bovengenoemd adres 

:       

Gegevens partner:  
Naam : dhr./mevr.       

Voornamen (voluit) :       

Adres :       Postcode :       

Woonplaats :       

Telefoonnummer(s) :       

Geboorteplaats :       Datum :       

Gegevens inwonend(e) kind(eren):  

Naam :       Geboortedatu
m 

:       M/V 

Naam :       Geboortedatu
m 

:       M/V 

Naam :       Geboortedatu
m 

:       M/V 

 
Indien er iemand bij u komt wonen, niet zijnde uw partner of kind, gaarne de gegevens 
hieronder invullen:  
Naam : dhr./mevr.      

Voornamen (voluit) :       

Adres :       Postcode :       

Woonplaats :       

Telefoonnummer(s) :       

Geboorteplaats :       Datum :       

Sinds wanneer bij u 
woonachtig 

:       

Indicatie maandinkomen :       



 

 

 

In welke huurklasse wenst u een aanbieding te krijgen?  
Minimale huurprijs : €       Maximale huurprijs : €       

 

Indicatie inkomen 
hoofdaanvrager: 

:  
€       

 
Per maand/ ZZP-er of vul hieronder uw 
indicatie in op jaarbasis 
 

Inkomen tussen  € 0 € 20.000 Per jaar 

  € 20.000 € 35.000 Per jaar 

  € 35.000 € 50.000 Per jaar 

  € 50.000  Per jaar 

 
Beroep/werkzaam 
als/uitkering 

 
: 

 
      

Werkgever/uitkeringsinsta
ntie 

:       

Sinds :       Fulltime/Parttime/Vaste 
aanstelling/Jaarcontract 

 :             

 

Indicatie inkomen 
partner: 

: €       Per maand/ ZZP-er of vul hieronder uw 
indicatie in op jaarbasis 
 

Inkomen tussen  € 0 € 20.000 Per jaar 

  € 20.000 € 35.000 Per jaar 

  € 35.000 € 50.000 Per jaar 

  € 50.000  Per jaar 

 
Beroep/werkzaam 
als/uitkering 

 
: 

 
      

Werkgever/uitkeringsinsta
ntie 

:       

Sinds :       Fulltime/Parttime/Vaste 
aanstelling/Jaarcontract 

 :             

Woonwensen 
Wat is de reden van uw  :       

aanvraag?        

        

        

        

Per wanneer wenst u voor een woning in aanmerking 
te komen? 

:       



 

 

 

Overige gegevens 
Heeft u huisdieren?  : Ja/neen. 

Zo ja, wat voor soort en         

hoeveel?   

Worden door u, uw gezinsleden of andere inwonenden thuis muziekinstrumenten bespeeld of 
zangoefeningen gehouden, of bestaat het voornemen zulks te gaan doen? Ja/neen. 

Zo ja, door hoeveel personen, welke instrumenten en in welke mate: 

   

   

Heeft u ooit problemen gehad met uw huidige verhuurder (van financiële aard, t.g.v. burenoverlast 
of anderszins)? Ja/neen. 

Zo ja, wat hielden deze problemen in: 

   

   

Heeft u in de schuldhulpverlening gezeten of zit u daar momenteel in? Ja/neen, situatie 
momenteel 

   

   

 

Na het invullen van bovenstaande gegevens is het mogelijk in overleg/ na goedkeuring  
eigenaar/verhuurder om het object te bezichtigen.  

Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.  

Het is ondergetekende bekend: 
1. Dat bij een onjuiste beantwoording van een der bovenstaande vragen de verhuurder deze 

woningaanvraag kan annuleren of, indien deze aanvraag tot verhuring heeft geleid, de dan 
gesloten huurovereenkomst terstond beëindigd kan verklaren, met welke regeling 
ondergetekende zich nu vooralsnog akkoord verklaart. 

2. Dat huuraanvragen te allen tijde zonder opgave van redenen kunnen worden geweigerd. De 
alsdan verstrekte gegevens worden geretourneerd. 

 
Tijdens de bezichtiging is het mogelijk dat er aanvullende gegevens van u gevraagd 
worden, denk hierbij o.a. aan:  
1. Recent uittreksel uit het bevolkingsregister, niet ouder dan 6 maanden. 
2. Verklaring van uw huidige verhuurder. 
3. Recent bewijs van inkomen/loonstrookje, niet ouder dan 1 maand. 
4. Bij verkoop van uw eigen woning, een kopie van de koopakte. 
5. Indien u gescheiden bent of bezig bent met een scheiding, een kopie van het 

echtscheidingsvonnis (of voorlopige voorzieningen). 
6. Geldig legitimatiebewijs op verzoek tonen aan de makelaar i.v.m. de Wwft (paspoort, 

rijbewijs of identiteitsbewijs). 
7. Een kopie van uw verblijfsvergunning van u en uw gezin indien u niet in het bezit bent 

van de Nederlandse nationaliteit. 
8. Een kopie van het arbeidscontract, in het geval van een contract van tijdelijke aard 

voorzien van een intentie verklaring (op verzoek). 
9. Kopie bijschrijving loon op bankrekening. 
10  BKR-verklaring (op verzoek). 
 



 

 

 
Indien u één of meerdere van bovengenoemde bescheiden niet kunt of wilt afgeven dan kunt u 
hieronder aangeven om welke reden dit niet mogelijk is. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondergetekenden,       (naam hoofdaanvrager) 

       (naam partner) 

 Verkla(a)r(t)en hierbij bovenstaande gegevens naar waarheid te 
hebben ingevuld. 

Plaats :       Datum :       

 

Handtekening hoofdaanvrager  Handtekening partner 

 

 

 

 
 
 

 
(0031) 0591 – 650 680 

 
www.frieling.nl  
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