
Basis inschrijfformulier

Aanvrager

 Naam en voorletters  

 (gegevens over partner en/of kinderen  

 op pagina 2 invullen)

Postadres

 

 Straat en huisnummer

 Postcode en plaats

 Telefoon privé | mobiel  0 | 06 - 

 E-mail

 Telefoon werk  0

 Geboortedatum | Geslacht   | M/V

 Nederlandse nationaliteit   Ja /Nee

 Burgerlijke staat

Woonadres

 (invullen indien anders dan postadres)

 

 Straat en huisnummer

 Postcode en plaats

 Inkomensbron aanvrager   1 betaalde arbeid

   2 uitkering

   3 betaalde arbeid en uitkering

   9 anders, namelijk

 SOFI-nummer

 Bruto maandinkomen  

 (IB 60 formulier bijvoegen, dit formulier  

 kunt u opvragen bij de Belastingdienst) 

 Jaar waarop het inkomen betrekking heeft

 Naam werkgever

 Vestigingsplaats werkgever

  

  

 

  

 



Meeverhuizende partner

 Naam en voorletters partner

 Geboortedatum partner

 Geslacht partner   M/V

 Inkomensbron partner   1 betaalde arbeid

   2 uitkering

   3 betaalde arbeid en uitkering

   9 anders, namelijk

 SOFI-nummer partner

 Bruto maandinkomen partner 

 (IB 60 formulier bijvoegen, dit formulier  

 kunt u opvragen bij de Belastingdienst)  

 Jaar waarop dit inkomen betrekking heeft

 Naam werkgever partner

  

  

  

 Woont partner op hetzelfde adres als aanvrager?   Ja /Nee

Indien ander adres partner

 Straat en huisnummer partner

 Postcode en woonplaats partner

 Telefoon partner privé | mobiel  0                                              | 06 -

 Telefoon partner werk  0

 E-mail partner

Meeverhuizende kinderen en andere inwoners

 Aantal personen waarvoor u een woning zoekt

 (uzelf meetellen)  Totaal verhuizende personen

 

 Geboortejaar meeverhuizende kinderen  kind 1: geboortejaar

  kind 2: geboortejaar

  kind 3: geboortejaar

  kind 4; geboortejaar

  

 Aantal meeverhuizende inwoners anders   

 dan partner of kinderen

  

  

  

  



Hoe u nu woont

 Woont u nu zelfstandig?  Ja/ Nee 

 dus niet op kamers of inwonend bij bv. ouders  

  

De volgende vijf vragen alleen invullen  

indien u zelfstandig woont

 In wat voor een woning woont u nu?   1 eengezinswoning

   2 etage-woning met lift

   3 etage-woning zonder lift

   4 seniorenwoning

   5 tijdelijke huisvesting

   9 anders, namelijk

 Op welke verdieping woont u nu?

 Hoeveel slaapkamers heeft u nu?

 Wie is de eigenaar van uw woning   1 eigen koopwoning

   2 woningstichting de Veste

   3 woningstichting Beter Wonen Vechtdal, Hardenberg

   4 woonstichting Vechthorst, Dalfsen

   9 anders, namelijk

 Hoeveel huur betaalt u nu per maand?

 zonder servicekosten en/of stookkosten    per maand  

Extra inschrijving

 Staat u ook ingeschreven bij andere verhuurders?   1 woningstichting Beter Wonen Vechtdal, Hardenberg

   2 woonstichting Vechthorst, Dalfsen

   9 anders, namelijk

 Wanneer wilt u een woning?   1 zo snel mogelijk (actief)

   2 per (datum)



 Wat is uw maximale huurbedrag welke u wilt of kunt  €                      per maand, exclusief servicekosten 

 betalen?  

  

  

  

  

 Welk type woning wilt u  1 Eengezinswoning  3 Luxe appartement

 (Eén keuze aangeven) 2 Etagewoning  4 Recreatiewoning

 Hoeveel kamers moet de woning  1 3

 hebben naast de woonkamer  2 4

Speciale verhuisredenen

  

  

Overige opmerking:  

  

   

  

  

  

  

 

 Aldus naar waarheid ingevuld,  Datum

  Handtekening


