
 

                       
 

 
MVGM Wonen 

Naritaweg 211 
1043 CB Amsterdam 
T: +31 (0)20-521 72 30 
W: www.ikwilhuren.nu 
@: verhuur.amsterdam@mvgm.nl 

  
 

Persoonlijke gegevens 1e aanvrager 2e aanvrager  

 

Naam :  ................................................................ m/v  ................................................................... m/v 

Voornamen :  ......................................................................   ......................................................................... 

Adres :  ......................................................................   ......................................................................... 

Postcode :  ......................................................................   ......................................................................... 

Woonplaats :  ......................................................................   ......................................................................... 

Inwonend/ koop /huur :  ......................................................................   ......................................................................... 

Telefoonnummer privé :  ......................................................................   ......................................................................... 

Telefoonnummer mobiel :  ......................................................................   ......................................................................... 

E- mailadres :  ......................................................................   ......................................................................... 

Geboortedatum :  ......................................................................   ......................................................................... 

Geboorteplaats :  ......................................................................   ......................................................................... 

Burgerlijke staat : O ongehuwd O geregistreerd partnerschap 

  O gehuwd in gemeenschap van goederen O gehuwd op huwelijksvoorwaarden 

Persoonlijke verplichtingen :  ......................................................................   ......................................................................... 

Rekeningnummer :  ......................................................................   ......................................................................... 

 

 

Werkgever 

 

Naam werkgever :  ......................................................................   ..........................................................................  

Adres werkgever :  ......................................................................   ..........................................................................  

Vestigingsplaats werkgever :  ......................................................................   ..........................................................................  

Beroep :  ......................................................................   ..........................................................................  

In dienst vanaf :  ......................................................................   ..........................................................................  

Bruto jaarsalaris : € ....................................................................  € ........................................................................  

 

 

  

Voorkeur Type nummers:  

 

1e keus  

 

……………………. 

 

3e keus  

 

 

………….………… 

2e keus  ……………………. 4e keus  

 

……………………. 

 
Indien de woningen van uw voorkeur zijn toebedeeld, wenst u dan voor één van de andere appartement in RIV? 
 
O Ja Maximale kale huurprijs per maand: € ……………………… 
 
O Nee 
 
Heeft u interesse voor een parkeerplaats in de garage à € 175,- per maand: 
 
O Ja 
 
O Nee 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.ikwilhuren.nu/
mailto:verhuur.amsterdam@mvgm.nl


     
  

 

Samenstelling huishouden 

 

Aantal personen  ……personen  

 O alleenstaand O getrouwd / samenwonend 

 O alleenstaand met ……kind(eren) O getrouwd / samenwonend met ……kind(eren) 

 

 

Huidige woning 

 

Uw huidige woning is een O huurwoning          O koopwoning          O inwonend 

 

Wat is de (kale) huurprijs 

of  verkoopwaarde 

 

 

€ …………… 

Wie is de verhuurder of 

eigenaar ? 

 

……………… 

 

Uw huidige woning is 

 

O tussenhuis 

 

O vrijstaand 

 O hoekwoning / half vrijstaand O appartement / flat / portiekwoning 

 

Aantal kamers  

 

………….…  kamers 

 

 

Financiële verplichtingen 

 

Heeft u of uw partner naast een evt. 

hypotheek nog andere persoonlijke 

financiële verplichtingen? 

  O nee           

  O ja           €………….   

   met een maandelijkse termijn van  €………… 

  

    

 

Kennisname  

 

Op welke wijze bent u geattendeerd op de verhuur van deze woningen? U kunt meerdere redenen aankruisen. 

 

O ikwilhuren.nu 

O Familie/ vrienden/ kennissen 

O Anders: ……………………… 

O MVGM 

O Funda.nl 

 

 

Reden andere woning 

 

U kunt meerdere redenen aankruisen. 

 

O Werk / studie O Huwelijk / samenwonen O Zelfstandig wonen 

O Inkomen O Samenstelling huishouden O Hoogte woonlasten 

O Gezondheid / leeftijd O Huidige woonomgeving O Anders:…………….. 

 



     
  

 

 

Om de aanvraag in behandeling te nemen ontvangen wij graag onderstaande stukken:  

 

Standaard aan te leveren stukken:  

• Duidelijk leesbare kleuren kopie/kopieën van een geldige identiteitskaart of paspoort, eventuele verblijfsvergunning 
(voor- & achterzijde),  

• Historisch uittreksel bevolkingsregister (Gemeentelijke Basis Administratie),  

• Verhuurderverklaring (indien u thans ook een huurwoning bewoont), 

• Hypotheekhouderverklaring (indien u thans een eigen woning bewoont),  

• Wanneer uw koopwoning verkocht is:  

- Laatste jaaropgave van uw hypotheekverstrekker  

- Kopie koopovereenkomst (verkoop eigen woning)  

• Echtscheidingsconvenant (wanneer u gescheiden bent, i.v.m. extra inkomsten of uitgaven)  
  

Loondienst:  

• Werkgeversverklaring (niet ouder dan 1 maand),  

• Kopie laatste 3 salarisstroken,  

• Kopie bankafschrift laatste 3 salarisstortingen,  

• Kopie bankpas/pinpas van hetzelfde rekeningnummer als bankafschrift.  
  
Zelfstandig ondernemerschap:  

• Uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand),  

• Accountantsrapporten van afgelopen twee jaar (getekend door accountant of boekhouder),  

• Kopie laatste aangifte Inkomsten-/Vennootschapsbelasting.  

• Kopie bankafschrift zakelijke rekening (niet ouder dan 1 maand)   
  
Uitkering- & Pensioengerechtigden:  

• Kopie laatste jaaropgave(n), (pensioen, AOW)  

• Kopie bankafschrift van de laatste storting(en) van uw pensioen of AOW (etc.)  

• Kopie bankpas/pinpas van hetzelfde rekeningnummer als bankafschrift.  
 

Indien de aanvraag op twee namen is ingediend dienen bij de aanvragers bovengenoemde documenten aan te leveren. 
 
 

 



     
  

 

 

Algemene bepalingen: 

 

- De aanvrager dient voor het ondertekenen van de huurovereenkomst gegevens aan te leveren waaruit het inkomen 

blijkt, zoals  een werkgeversverklaring, de laatste salarisspecificatie en/of een jaaropgave. 

- Indien u als zelfstandige werkzaam bent, dient u ten aanzien van het genoten inkomen een gewaarmerkte 

accountantsverklaring te overleggen alsmede een uittreksel van het handelsregister.  

- Indien u zelfstandig ondernemer bent, dient u rekening te houden met het betalen van een borg van 3 maanden. 

- Aanvrager dient voor het ondertekenen van de huurovereenkomst een kopie van een identiteitsbewijs te overleggen. 

- De aanvrager dient voor het ondertekenen van de huurovereenkomst een verklaring af te geven van de huidige 

eigenaar/beheerder; bij koopwoningen dient door de hypotheekbank een verklaring te worden afgegeven waaruit blijkt 

dat aanvrager zijn betalingsverplichting nakomt.  

- Een aanvraag kan zonder opgave van redenen worden afgewezen. 

- De op dit formulier ingevulde gegevens kunnen eventueel gebruikt worden ten behoeve van woningmarktonderzoek. 

- Aanvrager zal bij het tot stand komen van een huurovereenkomst een huurcontract tekenen overeenkomstig het model 

dat bij de desbetreffende verhuurder gebruikelijk is. Huurcontracten worden te allen tijde aangegaan voor een periode 

van tenminste één jaar waarbij huurder bereid dient te zijn een machtiging af te geven ten behoeve van de 

automatische incasso voor de maandelijkse betalingsverplichting. 

- Elke aansprakelijkheid inzake de verwachte datum van oplevering onzerzijds is uitgesloten.  

- Aanvrager is ermee bekend dat bovenstaande gegevens worden opgenomen in een persoonsregister als bedoeld in 

de Wet Bescherming Persoongegevens (WBP). Deze zullen uiteraard vertrouwelijk worden behandeld. 

- Ondergetekende verklaart bovenstaande gegevens volledig en naar waarheid te hebben ingevuld 
 

 

Dit formulier is geheel vrijblijvend. Zowel de ingeschrevene(n) als de verhuurder verplichten zich niet tot huur of verhuur. 

 

 

 

 

 

 

Handtekening 1e aanvrager    Plaats en datum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekening 2e aanvrager    Plaats en datum: 

 

 

 

 

Alleen volledig ingevulde formulieren voorzien van de benodigde documenten  
kunnen wij in behandeling nemen.  

 

 

 


