Inschrijven huurwoning

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning dient u bij ons ingeschreven te staan.
U dient de volgende stukken mee te sturen.
- Recente salarisstrook of jaaropgave
- kopie geldig legitimatiebewijs (van identiteitskaart ook de achterzijde)

Wij maken u erop attent dat inschrijfformulieren, die niet volledig zijn ingevuld en/of niet zijn voorzien van de
gevraagde gegevens niet in behandeling kunnen worden genomen.
Uiteraard zal de door u verstrekte informatie vertrouwelijk worden behandeld.
Indien u zich inschrijft betekend het niet dat u voor een woning in aanmerking komt. Formulieren kunnen per email of naar de postbus worden toegezonden.
Huurvoorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een huurwoning dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Hieronder
geven wij een samenvatting van die voorwaarden.
Huurperiode:
De eventueel te sluiten huurovereenkomst geldt voor minimaal 12 maanden en wordt stilzwijgend verlengd met
één maand. De opzegtermijn bedraagt één volle kalendermaand. Korte huurperiode van minimaal 6 maanden
is in sommige gevallen bespreekbaar.
Verhuurkosten:
Uw verzoek tot inschrijving is kosteloos. Uw aanvraag wordt geheel vrijblijvend in behandeling genomen.
Indien de verhuurovereenkomst door ons wordt opgemaakt, berekenen wij voor deze werkzaamheden
eenmalig een bedrag aan administratiekosten.
Deze administratiekosten bedragen € 423,50.

Met vriendelijke groet,
Berendsen makelaarsdiensten
Postbus 2018
8203 AA Lelystad
www.berendsenmakelaarsdiensten.nl
info@berendsenmakelaarsdiensten.nl
GSM 06 - 46381400

Inschrijfformulier De veste 16-39 B Lelystad
LET OP:
Bij aanvang huur dient u Euro.1685,50 te betalen te weten:
550 euro borg, 550 huur, 135 gebruikskosten en 400 euro extra huur.

U kunt de overeenkomst terug sturen per e-mail: info@berendsenmakelaarsdiensten.nl of naar:
Berendsen Makelaarsdiensten, postbus 2018, 8203 AA Lelystad

Naam:

Adres:

Postcode + woonplaats

Geboortedatum
E-mail:
GSM:
Huidige woonsituatie

Dagbesteding:
WERK STUDIE
OVERIGE

* Alleen volledige ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Vergeet niet een kopie van uw
legitimatiebewijs mee te sturen. Het invullen van het inschrijfformulier is kosteloos en verplicht u tot
niets.
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