
 

  

 
Aanvraagformulier tot huur van: Jan de Windstraat in Beverwijk 
Application form for rent of: Jan de Windstraat in Beverwijk 
 

Gegevens kandidaat huurder  - details candidate tentant 

 Achternaam – surname:  --  
 Volledige voornamen – first name(s): -- 

Adres – current address:  --  
Postcode –  zipcode:  
Woonplaats – place:   --  
Geboortedatum – date of birth:  --  
Geboorteplaats – place of birth:  -- 
Burgerlijke staat – marital status: -- 
Beroep – profession:   -- 
Telefoonnummer – phonenumber: --   
E-mail – e-mail address:   --  
  

Gegevens kandidaat huurder - details candidate tentant  

 Achternaam – surname:  --  
 Volledige voornamen – first name(s): -- 

Adres – current adress:   --  
Postcode –  zipcode:  
Woonplaats – place:   --  
Geboortedatum – date of birth:  --  
Geboorteplaats – place of birth:  -- 
Burgerlijke staat – marital status: -- 
Beroep – profession:   -- 
Telefoonnummer – phonenumber: --   
E-mail – e-mail address:   --  

  

Met hoeveel kinderen wilt u de woning bewonen?   
With how many children do you want to live in the house? 
  

 
 

  

Met hoeveel en welke huisdieren wilt u de woning bewonen?  
With how many pets do you want to live in the house? 
  

 
 
 

  

Reden van uw verhuizing?  
Reason for moving? 
  
 
 
 
 

  

Bijzonderheden: 
Particularities:  
 
 
 
 

  
 



 

 
 
        
Kandidaat 1:      Kandidaat 2: 
Naam:         Naam:   
Plaats:         Plaats:   
Datum:         Datum: 

 

 

 
 

Huidige woonsituatie - Current living situation: 
0 Koopwoning – owner of a house 
0 Huurwoning – renting a house 
0 Inwonend bij ouders - resident 
0 Anders - otherwise,  ………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

            Voorkeur bouwnummer(s) – Preferred buildingnumber(s): 

1) …………………………………………… 

2) …………………………………………… 

3) …………………………………………… 

4) …………………………………………… 

5) …………………………………………… 

6) …………………………………………… 

7) …………………………………………… 

8) …………………………………………… 

 

Heeft u interesse in het bij huren van een parkeerplaatsen?           Ja / Nee 

Are you interested in renting a parking space?                                Yes / No 

 

 

Financiële verplichtingen – financial obligations: 
Bruto jaarinkomen aanvrager 1 – Gross annual income applicant 1:  €……………………………. 
Naam werkgever – name employer:      ……………………………… 
Persoonlijke verplichtingen aanvrager 1 – personal obligations applicant 1:  €……………………………. 
Bruto jaarinkomen aanvrager 2 – Gross annual income applicant 2:  €……………………………. 
Naam werkgever – name employer:      ……………………………… 
Persoonlijke verplichtingen aanvrager 1 – personal obligations applicant 2:  €……………………………. 
Spaartegoed totaal – savings in total:      €……………………………. 
Garantstelling van toepassing? – guarantee from extra person needed?  Ja / Nee – Yes / No  

 
 
Let op: Aangeleverde inschrijvingen worden alleen in behandeling genomen indien deze compleet en AVG-
proof zijn. 
 
Verhuurder/makelaar dient bovengenoemde gegevens en onderstaande bijlagen ter controle te ontvangen 
om te bepalen of u aan de minimale inkomenseis voldoet. Door ondertekening van dit document geeft u 
toestemming om uw gegevens te verstrekken aan verhuurder.  
 
Note: Registrations will only be processed when they are complete and AVG-proof. 
 
The landlord/real estate agency must receive the information and attachments for checking to determine 
whether you meet the minimum income requirement. By signing this document you give permission to 
provide your details to the landlord. 
 
 
 
 
 



 

 
 
        
Kandidaat 1:      Kandidaat 2: 
Naam:         Naam:   
Plaats:         Plaats:   
Datum:         Datum: 

 

 

 
 
 
 
 

Toevoeging door kandidaat huurder(s) – Attachments by candidate tenant(s): 

 
Voeg de volgende bijlagen van uzelf en/of u beiden toe aan dit inschrijfformulier: 
Please add the following attachments of yourself and/or both of you to this registration form: 
 
Standaard – Standard: 
0 Kleuren kopie geldig paspoort of identiteitskaart (volgens AVG) – Color copy passport (GDPR) 

Pasfoto en BSN nummer onherkenbaar - Passport photo and citizen service number 
unrecognizable 

0 Uittreksel GBA (gemeentelijke basisadministratie) met adreshistorie - Extract from GBA  
(municipal basic administration) with address history 

0  Verhuurdersverklaring of hypotheekhouders verklaring – landlord notice or mortgage holders 
statement 

0  Indien koopwoning, advies en voorstel met verwachte opbrengst van makelaar – if home for sell, 
advice and proposal with expecting selling price from a real estate company 

0 Kopie bankpas – Copy bankpass 
0 Indien van toepassing: Jaaropgave hypotheekverstrekker – If applicable: Annual statement of 

mortgage lender 
0 Indien van toepassing: Echtscheidingsconvenant – If applicable: Divorce agreement 
 
 
Loondienst – salaried employment: 
0 Werkgeversverklaring en/of arbeidsovereenkomst – Employers statement/contract 
0 Drie meest recente loonstroken – Three recent payslips 
0 Kopie bankafschriften van de laatste drie salarisstortingen - Copy bank statements  

of the last three salary deposits 
 
  
Zelfstandig ondernemer - entrepreneur: 
0 Kopie recente bankafschrift – Copy bank statement 
0 Accountantsverklaring – Auditors statement  
0 Uittreksel KvK - Extract Chamber of Commerce 
0 Balans en verlies en winstrekening van de laatste 2 jaar – Profit and loss account  

from the last 2 years 
0 IB aangifte laatste jaar – income tax declaration last year  
 
 
Gepensioneerd – Retired: 
0 Kopie laatste jaaropgave(n), pensioen, AOW - Copy of last annual statement(s), pension, AOW 
0 Kopie bankafschriften van de laatste drie stortingen van uw pensioen of AOW – Copy bank 

statements of the last three pesion or AOW payments 
 


