
 
 
 
 
 

 
 
 

Inschrijfformulier 26 huurappartementen ’t Kompas 
 

Dit formulier dient uiterlijk dinsdag 19 juli a.s. in het bezit te worden gesteld van De Rentmeester 
Vastgoedmanagement. Dit kan op verschillende manieren:  

- per e-mail naar: info@de-rentmeester.com 
- per post naar De Rentmeester Vastgoedmanagement B.V. Postbus 685, 2900 AR Capelle 

aan den IJssel 
- afgeven aan de balie van het kantoor op Cornusbaan 55 te Capelle aan den IJssel 

(kantoor Stevast). 
 
Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren worden in behandeling genomen. 
 
De genoemde persoon (of personen) op het inschrijfformulier dient ook de contractant in de 
huurovereenkomst te zijn. U kunt zich eenmalig inschrijven per (toekomstig) huishouden. Meer dan 
éénmaal inschrijven kan uitsluiting tot de toewijzing betekenen. 

 
Tevens willen wij benadrukken dat er een verplichting voor zelfbewoning geldt. De woning is 
uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als woonruimte ten behoeve van huurder en personen die 
direct tot zijn huishouden behoren. De huurder is verplicht de woning daadwerkelijk te bewonen en het 
zelf als zijn hoofdverblijf te gebruiken. De huurder is verplicht om bij de gemeente Nissewaard aangifte 
te doen van het adres van de woning als woonadres. Op verzoek van de verhuurder zal huurder 
daarvan een schriftelijk bewijs overleggen. 

 
Persoonlijke gegevens 
Aspirant huurder m/v    Partner m/v 

 

Achternaam  : _______________________ _______________________ 
 
Voornamen voluit : _______________________ _______________________ 
 
Geboorteplaats  : _______________________ _______________________ 
 
Geboortedatum  : _______________________ _______________________ 
 
Nationaliteit  : _______________________ _______________________ 
 
Adres   : _______________________ _______________________ 
 
Postcode  : _______________________ _______________________ 
 
Woonplaats  : _______________________ _______________________ 
 
Telefoon  : _______________________ _______________________ 
 
E-mail   : _______________________ _______________________ 
 
Burgerlijke staat O gehuwd  

O geregistreerd als partner  
O ongehuwd en niet als partner geregistreerd 

mailto:info@de-rentmeester.com


 

Samenstelling huishouden 
Aantal personen ______ waarvan ______ kinderen.  

 

Werkgever 
Beroep   : _______________________ _______________________ 
 
Naam werkgever : _______________________ _______________________ 
 
Plaats   : _______________________ _______________________ 
 
Bruto jaarinkomen : _______________________ _______________________ 
(bestaande uit 12 x uw bruto maandinkomen, vakantiegeld, 13e maand)  

 
O vaste aanstelling  O vaste aanstelling 
O tijdelijke aanstelling  O tijdelijke aanstelling 
O zelfstandig   O zelfstandig 
O pensioen   O pensioen 

 

Garantstelling 
O mijn ouders/familie zijn bereid om garant te staan voor mijn financiële verplichtingen voortkomende 
uit de eventuele huurovereenkomst. 
 

Voorkeur huisnummers 
 
 1e keus  ____   5e keus  ____             
 2e keus  ____   6e keus  ____     
 3e keus  ____    7e keus  ____    
 4e keus  ____   8e keus  ____      
    
                 

Huidige woning 
Uw huidige woning is een  
O koopwoning  
O huurwoning. Naam verhuurder ____________________________  
 
Woonplaats huurwoning ___________________________________ kale huurprijs € _________ 
 
Heeft u of uw partner, naast uw huidige woonlasten nog andere financiële verplichtingen (persoonlijk 
krediet/alimentatie/anders)? Zo ja, _____________________________________________________ 
 
Dit formulier is geheel vrijblijvend. Zowel de aspirant huurder als verhuurder verplichten zich niet tot 
huur of verhuur over te gaan. In verband met de privacywetgeving maken wij u erop attent dat uw 
gegevens in een automatiseringsbestand worden opgenomen en uitsluitend ter beschikking worden 
gesteld aan de bij dit project betrokken initiatiefnemer. Deze gegevens worden na verhuur van het 
project vernietigd. 
 
Getekend te  :  ___________________________ 
 
Plaats en datum :  ___________________________ 
 
Handtekening  : ___________________________ 
 
 
De Rentmeester Vastgoedmanagement BV 
Postbus 685 
2900 AR Capelle aan den IJssel 
Tel: 010-235 41 59     
info@de-rentmeester.com       


