
 

 

 

Inschrijfformulier huurwoningen De Merwelanden 

 

Persoonsgegevens 

 

Hoofdaanvrager 
Achternaam   ______________________________________________________________ 

Voorletters   ______________________________________________________________ 

Adres    ______________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats  ______________________________________________________________ 

Telefoon/mail     ______________________________________________________________ 

Telefoon 1e cp                    ______________________________________________________________ 

Geboortedatum   ______________________________________________________________ 

Geboorteplaats   ______________________________________________________________ 

Zorgverzekering  ______________________________________________________________ 

   

Geslacht   □ man  □ vrouw 

 

Medeaanvrager 

Geboortedatum   ______________________________________________________________ 

Geboorteplaats   ______________________________________________________________ 

Nationaliteit   ______________________________________________________________ 

Geslacht   □ man  □ vrouw 

  
 

Huidige woonsituatie: 

             U maakt gebruik van: 

                                Mantelzorg  
 Thuiszorg (zorgvraag) 
 Wijkverpleging (zorgvraag) 
 Huishouding (WMO) 
 NVT 
  

Reden van verhuizing : 
 Echtscheiding 
 Financiële omstandigheden 
 Zorgvraag 
 Huidige woonruimte te klein 
 Huidige woonruimte te groot 
 Overbruggingsverblijf 
 Anders 

 

 

 

 



 

 

 

Woonwensen in Dordrecht, wijk Staart-Oost 
 

 
Locatie 

 Merwedeflat  517-1018 
 Haringvlietstraat  355-511  
 Volkerakweg/Wielingenstraat  

 

Aanvullende wensen: 
Verdieping 

 Begane grond  4e verdieping  
 1e verdieping  Hoger   
 2e verdieping  Geen voorkeur 
 3e verdieping  

 
Uitzicht 

 Groen 
 Water 
 Levendig 
 Geen voorkeur 
  
  

 
 

Financiële gegevens 
 
Beroepsstatus (gepensioneerd)   ____________________________________________________ 

Naam werkgever of uitkerende instantie ____________________________________________________ 

Bruto maandinkomen     €  __________________________________________________ 

Aanvullend inkomen 

Vermogen     €  __________________________________________________ 

Alimentatie     €  __________________________________________________ 

Overig      €  __________________________________________________ 

 

 

Huidige woonlasten per maand  

hypotheek/huur  €  __________________________________________________ 

servicekosten   €  __________________________________________________ 

Aanvullende verplichtingen per maand 

Lening    €  __________________________________________________ 

Alimentatie   €  __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Overige gegevens 
 
Gewenste termijn beschikbaarheid _____________________________________________________________ 

 
Huisdieren (aantal, welke) 

Nee 
Ja, hoeveel?  _____________________________________________________________ 

Ja, welke?  _____________________________________________________________ 

 

Ik bespeel een instrument 

Nee 
Ja 
Welke?    _____________________________________________________________ 

 

Hoe heeft u over De Merwelanden gehoord? 

  Via vrienden/kennissen 

Internet 
Anders,   _____________________________________________________________ 

  
 

Bijlagen 
 
Bij verhuur worden, in de volgende situaties, de volgende bescheiden gevraagd: 
 

ALTIJD: kopie geldig legitimatiebewijs (rijbewijs/paspoort/identiteitskaart)   
 

 

In geval van: 

• verlaten eigen woning    :   verklaring huidige hypotheekverstrekker   

• verlaten huurwoning    :   verklaring huidige verhuurder  

• arbeidsinkomen uit dienstverband  :   werkgeversverklaring en kopie loonstrook  

• pensionering     :   kopie AOW-strook (of jaaropgave hiervan) en  

           kopie pensioenstrook (of jaaropgave hiervan)   

• arbeidsinkomen uit eigen onderneming :  kopie winst/verlies-rekening van de afgelopen  

     2 jaar (goedgekeurd door erkende accountant)  

Indien u een uitzendkracht bent of een eigen onderneming heeft, kan er worden gevraagd een bankgarantie te 

overleggen bij ondertekenen van het huurcontract. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Inschrijfvoorwaarden 
 

De inschrijver gaat uitdrukkelijk akkoord met onderstaande voorwaarden:  

1. Inschrijfformulieren die niet volledig zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen.  

2. Huuraanvragen kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen worden geweigerd.   

3. De door de aanvrager verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregister en zullen strikt 

vertrouwelijk worden behandeld.   

4. Er dient het huurcontract te worden ondertekend.   

 

 

Voor akkoord,  

Datum 

 

 

 

 

 

-----------------------------------    ----------------------------------- 
Hoofdaanvrager      Medeaanvrager 


