INSCHRIJFFORMULIER “Sonniuspark” te Son & Breugel
Persoonlijke gegevens
Aspirant huurder

Partner / mede-huurder

Naam ……………………………………………

M / V ..……………………..………………….. M / V

Geboorteplaats …………..………………………………………… ………………..……………………………………
Geboortedatum ………………..…………………………………… …………………..…………………………………
Adres ……………………..……………………………… ………………………..……………………………
Postcode,
Woonplaats …………………………..………………………… ……………………………………………………..
Telefoon ………………………………..…………………… …………………………………..…………………
E-mailadres ……………………………………………………

……………………………………………………

Beroep …………………………………………..………… ………………………………………….…………
O ongehuwd
O geregistreerd partnerschap
Burgerlijke staat
O gehuwd
O gescheiden (in scheiding)
Werkgever
Naam bedrijf ……..……………………………………………… …………………………………………………….
Bruto jaarsalaris ………….…………………………………………

…………………………………………………….

In dienst vanaf …………….………………………………………

…………………………………………………….

Samenstelling huishouden
Aantal personen …… personen
O alleenstaand
O alleenstaand met …… kind(eren)

O samenwonend
O samenwonend met …… kind(eren)

Voorkeur huisnummer
Naar welk huisnummer gaat uw voorkeur uit?

1e keuze: …….
2e keuze: …….
e
3 keuze: …….
4e keuze: …….
Indien de woningen van uw voorkeur allemaal toebedeeld
zijn, wenst u dan voor één van de andere huisnummers in
aanmerking te komen?

O ja
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O nee

Huidige woning
Uw huidige woning is een

O koopwoning
O huurwoning
Welk type is uw huidige woning? O tussenhuis
O hoekwoning / half vrijstaand

O vrijstaand
0 appartement / flat / portiekwoning

Koopwoning
Is uw woning belast met een
hypothecaire geldlening?
Bedrag restant schuld /
maandlast
Geschatte verkoopwaarde

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Huurwoning
Wat is de kale huurprijs van uw
woning?

…………………………………………………………………………per maand

Overige financiële verplichtingen
Overige leningen/alimentatie

……………………………………………………………………………………………

Dit formulier is geheel vrijblijvend, zowel de ingeschrevene(n) als de verhuurder verplichten zich niet tot huur of
verhuur. Bovenstaande vragen zijn naar waarheid ingevuld.

Handtekening aspirant huurder

Handtekening partner/mede-huurder

Datum en plaats:

…………………………………….. ……………………………………………. ……. / ……. / ……. te …………………………

Dit forumlier dient u tezamen met de bijlagen, zoals onderstaand opgesomd:
-

Kopie geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
Bewijs van inkomen (zoals loonstrook, werkgeversverklaring of jaaropgave)

Dit formulier plus bijlagen kunt u sturen naar verhuur.eindhoven@mvgm.nl
Voor deze woningen gelden in het algemeen de volgende inkomenscriteria:
Het bruto maandinkomen dient minimaal circa 4 x de kale huurprijs te bedragen. Bij twee inkomens mag het tweede
inkomen, afhankelijk van de burgerlijke staat, voor 50% bij het eerste inkomen opgeteld worden. Voor
gepensioneerden geldt de inkomenseis dat het bruto maandinkomen circa 3 x de kale huurprijs dient te bedragen.
Tevens dient u een arbeidscontract te hebben voor onbepaalde tijd of een jaarcontract met een intentieverklaring.
De eventuele proeftijd dient reeds verstreken te zijn. Daarnaast voeren wij standaard een zgn. credit check uit om
de kredietwaardigheid van de kandidaat te beoordelen.
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