
 
 
 
 

Als u na ondertekening van dit aanvaardingsformulier alsnog afziet van ondertekening van de huurovereenkomst 
bent u administratiekosten (€ 35,--) en zeven dagen huur verschuldigd. Met ondertekening van dit formulier 
verklaart u zich hiermee akkoord. 

AANVAARDINGSFORMULIER WONINGAANBIEDING  
 

Adres woning  :  …………………………………………………………………………………..…….te ……………………………….  
 

Alle nieuwe huurders vragen wij voor zij een woning gaan huren om dit formulier in te vullen. Het formulier kan aanleiding 

geven u uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek. Wij willen u immers zo goed mogelijk van dienst zijn en inspelen op uw 

specifieke (woon)behoeften. Dit aanvaardingsformulier wordt vertrouwelijk behandeld.  
 

GEGEVENS HOOFDAANVRAGER(STER) 
 

Voor- en achternaam: _____________________________________________________________________________________ 

Telefoonnummer:  ____________________________________________________________________________________ 

E-mailadres:  _____________________________________________________________________________________ 

Geboortedatum:  _____________________________________________________________________________________ 

Geslacht:   O Man    O Vrouw 

Burgerlijke staat:  O Gehuwd   O Ongehuwd   O Anders namelijk…………………………. 

Huidige woonadres:      ___________________________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats: ___________________________________________________________________________________ 

Huidige woning  is:      O Ik huur van (verhuurder)_________________ sinds________   O Koop         O Inwonend 

Heeft u in het verleden een woning verlaten wegens huurschuld en/of overlast: O ja   O nee 

Heeft u een bewindvoerder of wordt u begeleid door een instantie, dan vragen wij u onderstaande gegevens in te vullen. 

Naam organisatie: _____________________________________________Contactpersoon___________________________ 

E-mailadres:  ______________________________________ Telefoonnummer________________________________ 

GEGEVENS MEDE AANVRAGER 
 

Voor- en achternaam: _____________________________________________________________________________________ 

Telefoonnummer:  ____________________________________________________________________________________ 

E-mailadres:  _____________________________________________________________________________________ 

Geboortedatum:  _____________________________________________________________________________________ 

Geslacht:      O Man       O Vrouw 

Huidige woonadres: _____________________________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats: ___________________________________________________________________________________ 

Huidige woning  is:       O Ik huur van (verhuurder)_________________ sinds________       O Koop    O Inwonend 

Heeft u in het verleden een woning verlaten wegens huurschuld en/of overlast: O ja   O nee 

Heeft u een bewindvoerder of wordt u begeleid door een instantie, dan vragen wij u onderstaande gegevens in te vullen. 

Naam organisatie: _____________________________________________Contactpersoon__________________________ 

E-mailadres:  ______________________________________Telefoonnummer________________________________ 



 
 
 
 

Als u na ondertekening van dit aanvaardingsformulier alsnog afziet van ondertekening van de huurovereenkomst 
bent u administratiekosten (€ 35,--) en zeven dagen huur verschuldigd. Met ondertekening van dit formulier 
verklaart u zich hiermee akkoord. 

 

                                                               GEGEVENS MEEVERHUIZENDE PERSONEN   

 

Noteer de gegevens  van iedere persoon  met wie u in de aangeboden woning  gaat wonen (uitgezonderd uzelf en eventuele  
medeaanvrager 

Naam en voorletters           Geslacht             Geboortedatum  

1.__________________________________________________  __________________             ___________________ 

2.__________________________________________________  __________________             ___________________ 

3.__________________________________________________  __________________             ___________________ 

4.__________________________________________________  __________________             ___________________ 

                                           VERHUIZING   

 

Kruis aan wat de reden is voor uw verhuizing: O Zelfstandig gaan wonen 
O Samenwonen 
O Scheiding 
O Opleiding 

Waarom heeft u voor deze woning gekozen?: O Vanwege de korte wachttijd 
O Vanwege de redelijke prijs  
O Vanwege de plaats Zeist  
O Vanwege het woningtype 
O Vanwege de locatie (wijk) van de woning 

Hoe lang heeft u op de woning moeten wachten?:  O Minder dan een jaar O Tussen 1 en 2 jaar 
O Tussen 2 en 3 jaar O Tussen 3 en 4 jaar 
O Langer dan 4 jaar 

Hoe beoordeelt u de huurprijs:  O Erg goed, de huurprijs is laag voor de geleverde woning 
O Goed 
O Redelijk hoog, maar niet te hoog 
O Slecht, te hoog voor de geleverde woonkwaliteit 

Waarom kiest u voor deze woonplaats?: O Ik woon al in Zeist 
O Vrienden/familie wonen er 
O Ik wil hier wonen, want ik werk in Zeist/regio 
O Overig, namelijk………………………………………………. 

Waarom kiest u voor dit woningtype O Vanwege de tuin 
O De kwaliteit van de woning is goed 
O Er is een lift  
O Er zijn veel en grote kamers 
O De verdieping van de woning  

________________________________________________________________________________________________________ 

 
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren hierbij bovenstaande vragen naar waarheid te hebben ingevuld. 
 
Datum:       Plaats: 
 
Handtekening aanvrager:      Handtekening medeaanvrager: 
 
 
…………………………………………………..                             …………………………………………… 


