
Inschrijfformulier hannes
Hartelijk dank voor het downloaden van het inschrijfformulier.

• Gelieve het inschrijfformulier volledig digitaal invullen en opslaan;
• Het volledig ingevulde inschrijfformulier kan gestuurd worden naar joost@stein.nl;
• U ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging;
• Na 1 juli 2020 wordt er met u contact opgenomen.

Alvast hartelijk dank voor uw inschrijving en graag tot ziens!

Voorkeur Appartement

Graag onderstaand aangeven welke appartementen uw voorkeur hebben;
(U kan dit aangeven door het gewenste appartementsnummer in te vullen)

1e voorkeur:

2e voorkeur:

3e voorkeur:

mailto:joost@stein.nl


       Man              Vrouw              

       Ongehuwd         Gehuwd         Gescheiden         Samenwonend

Datum              

Persoonlijke gegevens aanvrager huurwoning 

Achternaam aanvrager  

Voornamen  

Geslacht 

Burgerlijke staat  

Geboorteplaats  

Nationaliteit  

Huidig adres   

Postcode – Woonplaats  

Telefoon Privé     Zakelijk           

E-mailadres

Achternaam partner  

Voornamen  

Geslacht        Man              Vrouw              

Geboorteplaats            Datum              

Nationaliteit  

Huidig adres   

Postcode – Woonplaats 

Telefoon privé               zakelijk           

E-mailadres

Gezinssamenstelling

Gezinsgrootte        volwassenen         kinderen

Leeftijd kinderen 

Overige inwonende personen  

Worden muziekinstrumenten bespeeld? Ja              Nee       Welke?              

Worden huisdieren gehouden?  Ja              Nee       Welke?    



Beroep / werkgever / inkomen

Beroep aanvrager                                

Werkgever                                 

Adres, woonplaats                                

Telefoon                                 

Bruto jaarinkomen incl  vakantiegeld  €         

Andere bronnen van inkomsten / jaar  €         

Persoonlijke leningen / verplichtingen / jaar €         

Alimentatieverplichtingen / jaar  €         
 
Beroep partner                                 

Werkgever                                 

Adres, woonplaats                                

Telefoon                                 

Bruto jaarinkomen incl  vakantiegeld  €         

Andre bronnen van inkomsten / jaar  €         

Persoonlijke leningen / verplichtingen / jaar €         

Alimentatieverplichtingen / jaar  €         



Gegevens huidige woning

Uw huidige woning is een             Koopwoning              Huurwoning              Inwonend

Sinds wanneer woont u in uw huidige woning?                   
 

Koopwoning

Is uw woning belast met een hypothecaire geldlening?  Ja              Nee       

Hoogte hypothecaire lening     €                

Geschatte verkoopwaarde     €                

Huurwoning 

Wat is de kale huurprijs van uw woning?    €                

Wie is de verhuurder?                             

Reden andere woning

U kunt meerdere redenen aankruisen

       Werk/ studie              Hoogte woonlasten              Zelfstandig wonen              Inkomen

       Samenstelling huishouden              Huidige woonomgeving   

       Anders               

www.stein.nlwww.woneninhannes.nl
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