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Inschrijfformulier Huren met een woonarrangement  
U wilt een appartement huren met een woonarrangement bij Het Laar. Om uw inschrijving goed te kunnen verwerken vragen wij u het onderstaand 

inschrijfformulier volledig in te vullen. Wilt u met uw partner een appartement huren? Vul dan ook de gevraagde gegevens van uw partner in. 

Op basis van het - volledig - ingevulde inschrijfformulier kijkt Het Laar of u voldoet aan de toelatingscriteria. Wanneer u hieraan voldoet wordt u op de 

wachtlijst voor een huurappartement van Het Laar geplaatst. U krijgt hiervan dan een schriftelijke bevestiging.  

 

1.a Persoonlijke gegevens aanvrager 

Achternaam:              _  Voornamen:       __________________________________ 

Adres:                     _  Postcode/Woonplaats: ___________________________________ 

Geboortedatum:             _  Geboorteplaats: ___________________________________ 

Geslacht:  ☐ man  ☐  vrouw     Nationaliteit:  ___________________________________ 

Telefoon vast:              _  E-mail adres:               ___________________________________ 

Mobiel:                ____________________________________  IBAN-nummer:                ____________________________________                    

 

Burgerlijke staat: ☐ ongehuwd  ☐ samenwonend      ☐  geregistreerd partnerschap     ☐  gehuwd     ☐   gescheiden ☐  weduwe/weduwnaar 

 

1.b Persoonlijke gegevens partner 

Achternaam:              _  Voornamen:       ___________________________________ 

Adres:               _  Postcode/Woonplaats: ___________________________________ 

Geboortedatum:             _  Geboorteplaats: ___________________________________ 

Geslacht:  ☐ man  ☐  vrouw     Nationaliteit:  ___________________________________ 

Telefoon vast:              _  E-mail adres:               ___________________________________ 

Mobiel:                ____________________________________  IBAN-nummer:                ____________________________________                      

 

Burgerlijke staat: ☐ ongehuwd  ☐ samenwonend      ☐  geregistreerd partnerschap     ☐  gehuwd     ☐   gescheiden ☐  weduwe/weduwnaar 
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1.c Eerste contactpersoon 

Achternaam:  ___________________________________  Voorna(a)men:       ___________________________________________ 

Adres:   ___________________________________  Postcode/Woonplaats:  ___________________________________________ 

Aard van de relatie: _________________________ 

Telefoon vast:  ___________________________________  Telefoon mobiel: ___________________________________________ 

E-mailadres:  ___________________________________ 

 

3. Gewenste woning 

Voorkeur type appartement? ☐  2-kamerappartement    ☐ 3-kamerappartement (alleen echtparen / koppels)  ☐  studio     

 

Reden inschrijving voor een appartement? _________________________________________________________________________________________ 

 

Bijzondere wensen?    _________________________________________________________________________________________ 

 

4. Verhuiswens 

S.v.p. aankruisen wat op u van toepassing is: 

☐   Actief Wachtend: ik wil graag verhuizen naar een huurappartement met woonarrangement van Het Laar. Ik ben op de hoogte dat er een wachtlijst is. 

 

☐   Niet  Actief Wachtend: ik wil graag wanneer het nodig is verhuizen naar een huurappartement met woonarrangement van Het Laar.  

       Ik neem zelf contact op met het servicebureau van Het Laar als mijn verhuiswens dringender wordt. De status van mijn inschrijving wordt dan omgezet  

       naar Actief Wachtend. 
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5. Inschrijfbepalingen 

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat alle vragen volledig en naar waarheid zijn beantwoord. Aan de ondertekening van dit formulier kan geen enkel 

recht op toewijzing van een huurappartement worden ontleend. 

 

Aanvrager is ermee bekend dat de op dit formulier vermelde gegevens worden opgenomen in een persoonsregister als bedoeld in de Algemene 

Verordening  Gegevensbescherming  (AVG). 

De verstrekte gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.  

 

Door ondertekening verklaart u zich akkoord met de inschrijfbepalingen. Onderstaand vragen wij u Het Laar te machtigen eenmalig  € 50,- inschrijfgeld van 

uw rekening te incasseren. Wij zullen onze financiële administratie opdracht geven om dit bedrag van uw rekening af te schrijven. Vervolgens zal jaarlijks 

automatisch € 15,- administratiekosten van uw rekening worden afgeschreven.  

 

IBAN-nummer van rekening waar jaarlijks dit bedrag van mag worden afgeschreven:        

 

 

 

Ondergetekende gaat akkoord met het automatisch afschrijven van de hierboven genoemde bedragen. 

 

Plaats en datum ondertekening: ______________________________ 

 

 

Handtekening  aanvrager:  ______________________________  Handtekening partner:  ______________________________ 


