INSCHRIJFFORMULIER HUURWONING
Datum Ontvangst: __________________________
Ontvangen door: ___________________
Registratienummer: ________________________
(‘Datum Ontvangst’, ‘Ontvangen door’ en ‘Registratienummer’ in te vullen door
medewerker Langewold Beheer BV)
1. Gegevens aanvrager
Voorletters en naam: ________________________________________________________
Straat en huisnummer:_______________________________________________________
Postcode en woonplaats: _____________________________________________________
Telefoon privé: ___________________werk:________________mobiel:________________
Correspondentieadres (alleen invullen wanneer dit afwijkt van bovenstaand adres)
Straat en huisnummer: _______________________________________________________
Postcode en woonplaats: _____________________________________________________
Telefoon: _________________________
Emailadres: ________________________________________________________________

Geslacht:
□ man
□ vrouw
Burgerservicenummer (BSN): __________________________________________________
Geboortedatum: ____________________________________________________________
Nationaliteit:________________________________________________________________
Huidige burgerlijke staat:
□ gehuwd
□ ongehuwd
□ gescheiden
□ samenwonend
□ weduwe/weduwnaar
Aantal personen voor wie deze aanvraag geldt: _________________________________
Samenstelling huishouden:

□ alleenstaand
□ één ouder met kind(eren)
□ echtpaar/samenwonend zonder kind(eren)
□ echtpaar/samenwonend met kind(eren)

2. Gegevens meeverhuizende personen
voorletters+
naam
Echtgeno(o)t(e)/
Partner
Kinderen

Medebewoners

1
2
3
4
5
1
2
3

Burgerservicenr.

Adres, pc, woonplaats

m/v

geboortedatum

3. Gegevens huidige huisvesting
□ Hoofdbewoner/-huurder
□ Hoofdbewoner/eigenaar
□ Thuiswonend bij ouders
□ Inwonend op kamers
□ Anders, namelijk __________________
Sinds wanneer woont u op uw huidige adres? _____________________________________
Indien u eigenaar bent, wat zijn uw netto lasten? € _________________________per maand
Indien u huurder bent, wat zijn uw netto lasten? € _________________________per maand
Huur wordt betaald aan:
Naam: ____________________________________________________________________
Adres: ____________________________________________________________________
Postcode en woonplaats: _____________________________________________________
Telefoon: __________________________________________________________________

4. Reden van de inschrijving (maximaal 3 aankruisen)
□ woning te klein
□ woning te groot
□ gebrek aan comfort
□ renovatie woning
□ kamer niet geschikt
□ huidige huurprijs te hoog
□ eigen woning verkocht/verkopen

□ huuropzegging
□ vonnis/uitzetting
□ medische noodzaak
□ sociale noodzaak
□ verbeterde woonomgeving
□ huwelijk
□ samenwonen

□ gezinsuitbreiding
□ wil zelfstandig wonen
□ naar ander type woning
□ echtscheiding
□ economische binding
□ sloop woning /
wijkvernieuwing

Nadere toelichting door de aanvrager:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Hebt u voorkeur voor één van de woningen?

□ ja, namelijk ........
□ nee

5. Gewenste huurwoning
Voorkeur 1
Straat: _____________________________________________________________________
Woonplaats_________________________________________________________________
Voorkeur 2
Straat: _____________________________________________________________________
Woonplaats_________________________________________________________________
Voorkeur 3
Straat: _____________________________________________________________________
Woonplaats_________________________________________________________________

6. Inkomen aanvrager
Beroep/studierichting∗: _______________________________________________________
Bruto inkomen: € _______________ per maand
Inkomensbron: □ loondienst
□ uitkering, namelijk: ______________________
□ zelfstandig
□ studiefinanciering
□ anders, namelijk: _______________________
Schulden: ja/nee* Zo ja, hoe hoog is uw schuldbedrag:___________________________
7. Gegevens van werkgever aanvrager
Naam: _____________________________________________________________
Adres en woonplaats: _________________________________________________

8.. Inkomen medeaanvrager(s)
1. Beroep/studierichting∗: _____________________________________________________
Bruto inkomen: € _______________ per maand
Inkomensbron: □ loondienst
□ uitkering, namelijk: ______________________
□ zelfstandig
□ studiefinanciering
□ anders, namelijk: _______________________
Schulden: ja/nee* Zo ja, hoe hoog is uw schuldbedrag:___________________________

2. Beroep/studierichting∗: _____________________________________________________
Bruto inkomen: € _______________ per maand
Inkomensbron: □ loondienst
□ uitkering, namelijk: ______________________
□ zelfstandig
□ studiefinanciering
□ anders, namelijk: _______________________
Schulden: ja/nee* Zo ja, hoe hoog is uw schuldbedrag:___________________________
3. Beroep/studierichting∗: _____________________________________________________
Bruto inkomen: € _______________ per maand
Inkomensbron: □ loondienst
□ uitkering, namelijk: ______________________
□ zelfstandig
□ studiefinanciering
□ anders, namelijk: _______________________
Schulden: ja/nee* Zo ja, hoe hoog is uw schuldbedrag:___________________________

∗
∗

doorhalen wat niet van toepassing is
doorhalen wat niet van toepassing is

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en geeft door ondertekening
toestemming aan Langewold Beheer om deze gegevens te gebruiken voor het toewijzen van
woonruimte.
Plaats: _________________________________
Datum: ________________________________
Handtekening: __________________________
U kunt dit formulier sturen naar:
Langewold Beheer
Afdeling Huren
De Gast 27
9801 AA ZUIDHORN

TOELICHTING BIJ HET WONINGAANVRAAGFORMULIER
1. Wanneer u een apart correspondentieadres hebt, kunt u dat op de daarvoor
bestemde regels invullen. Geslacht, huidige burgerlijke staat en samenstelling
huishouden kunt u invullen door een kruisje te zetten. Vergeet niet het aantal
personen aan te geven waarvoor huisvesting wordt gevraagd.

2. Alle personen die met u meeverhuizen dient u hier te vermelden (bijvoorbeeld partner, kind,
familielid, kostganger of anderen). Adres alleen invullen als deze afwijkt van het adres van de
aanvrager.

3. Bij deze vraag niet meer dan één hokje aankruisen. Let daarbij op het volgende:
- als u een woning (in zijn geheel) huurt en rechtstreeks met de eigenaar of makelaar een
huurovereenkomst hebt, bent u hoofdbewoner/-huurder;
- als u zelf eigenaar bent van de woning waarin u woont, bent u hoofdbewoner/eigenaar;
- als u nog bij uw ouders woont en uw (toekomstige) partner woont niet bij u, bent u thuiswonend bij
ouders.
Onder netto lasten wordt verstaan de hypotheeklast minus belastingvoordeel.
Onder huurprijs wordt verstaan de bruto huurprijs. Dit is de netto huur plus servicekosten voor
(bijvoorbeeld) tuin, glasverzekering, gemeenschappelijke verlichting en dergelijke.

4. Hier kunt u de (maximaal) drie belangrijkste redenen aankruisen. Ook is er ruimte voor een
eventueel nadere toelichting.

6. Bij inkomensbron kan het nodig zijn meer dan één vakje aan te kruisen. Dit is bijvoorbeeld het geval
wanneer u in loondienst of zelfstandig werkt èn een uitkering geniet. Bij inkomen dient u dan wel het
totaal bruto inkomen te vermelden. Als er sprake is van een uitkering wilt u dan de aard daarvan
vermelden: bijstand, AOW, WW, pensioen en dergelijke.
Bij ‘anders’ vermeldt u de inkomensbron die hiervoor niet is aangegeven, bijvoorbeeld ondersteuning
ouders/kinderen en dergelijke. Met (eventuele) kinderbijslag hoeft u geen rekening te houden.

7. U bent niet verplicht deze vraag te beantwoorden, deze vraag wordt gebruikt voor statistische
doeleinden.

8. Het toegelichte bij vraag 6 is ook hier van toepassing.

