Inschrijfformulier
1. Gegevens aanvrager
Aanvrager

Echtgenoot / Partner
(M/V)*

Naam
Voornamen
Adres
Postcode
Woonplaats
Nationaliteit
Geboortedatum
Burgerlijke staat

Gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partnerschap / gescheiden/ gaat samenwonen *

Aantal inwonende kinderen
Telefoon privé
Telefoon zakelijk
Telefoon mobiel
E-mailadres
Beroep
Werkgever
Salaris / inkomen

€
Bruto/Netto* per
maand/week/jaar*

€
Bruto/Netto* per
maand/week/jaar*

Lengte dienstverband

……....jaar / onbepaalde tijd*

……....jaar / onbepaalde tijd*

Huisdieren

2. Gegevens werkgever
Aanvrager

Echtgenoot / Partner
(M/V)*

Naam werkgever
Adres
Postcode
Woonplaats
E-mailadres
Telefoon zakelijk
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3. Gegevens huidige woonsituatie
Woont u thans in een huurwoning / eigen woning / inwonend *.
Bespeelt een van de betrokkenen een muziekinstrument: ja / nee *
Zo ja, welk instrument:…………………………………………………………………
Indien u thans een huurwoning heeft, wat is de (kale) huurprijs? €……………………….
Wie is de verhuurder of eigenaar van uw woning?.............................................
4. Financiering
Heeft u of uw partner, naast een eventuele hypotheek nog andere persoonlijke financiële verplichtingen? Nee / ja *
€………………………. Met een maandelijkse termijn van €……………………………
Gewenste woonruimte:
Plaats en wijk ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Huurprijs ……………………………………………………………………………………..incl./excl.* service/stookkosten
Aantal kamers …………………………………………………………etage .………………………………..met/zonder* lift
Eventuele nadere toelichting op aanvraag………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend te ……………………………….………………………………………..
Handtekening……………………………………………………………………………………datum:…………………………………..
Bijlagen: kopie legitimatie, werkgeversverklaring, laatste 3 salarisstroken, alsmede verhuurdersverklaring en/of verklaring
hypotheekhouder
* doorhalen wat niet van toepassing is
Algemene bepalingen
De verstrekte gegevens zullen strikt persoonlijk worden behandeld.
Met deze aanvraag wordt zo nodig één jaar 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 woning worden ontleend.
Een aanvraag kan zonder opgave van redenen worden afgewezen.
Aanvrager dient bij dit formulier gegevens toe te voegen waaruit het inkomen blijkt, alsmede kopie legitimatiebewijs.
Aanvrager zal bij het tot stand komen van een huurovereenkomst een huurcontract tekenen overeenkomstig het model dat bij de
desbetreffende verhuurder gebruikelijk is, te weten: Een huurovereenkomst voor minimaal 1 jaar. Er geldt een opzegtermijn van een
volle kalendermaand.
Bij verhuur van een woning worden eenmalig administratiekosten in rekening gebracht.
Alle mondelinge- en schriftelijke mededelingen betreffende enige verhuur van een woning worden geacht te zijn gedaan onder
voorbehoud, dat vergunning 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.

Te retourneren aan:

Sipkema Beheer B.V.
Slaak 14
3061 CS Rotterdam

Of per mail: info@sipkema.nl
ONVOLLEDIG INGEVULDE FORMULIEREN WORDEN NIET IN BEHANDELING GENOMEN.
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