U bent vrij om vragen al dan niet in te vullen, hoe meer gegevens
u ons bezorgd, hoe beter wij de eigenaar kunnen informeren.
Wenst u dit document digitaal in te vullen?
1. Download de fiche via:
www.zakenkantoorvanhecke.be/infofiche/
2. en stuur ze ons door via:
www.zakenkantoorvanhecke.be/documenten-versturen
Gelieve documenten/foto’s NIET door te mailen maar te versturen via
de link, zo zijn we zeker dat we alles ontvangen…

Inlichtingenfiche kandidaat-huurder
Adres van de woning / het appartement: ………………………………………………….
…………………………………………………………………..…………………………….
…………………………………………………………………..…………………………….
Inlichtingen
Kandidaat A
Kandidaat B
Naam

Voornaam

GSM nummer

E-mail adres

Rijksregister nr

Nummer ID-Kaart

Burgerlijke staat
• (On)Gehuwd
• Samenwonend
• Alleenstaand
Is er schuldbemiddeling?
Ja / Neen
Is er budgetbegeleiding?
Ja / Neen
Ingevuld terugbezorgen via www.zakenkantoorvanhecke.be/documenten-versturen
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U bent vrij om vragen al dan niet in te vullen, hoe meer gegevens
u ons bezorgd, hoe beter wij de eigenaar kunnen informeren.
Wenst u dit document digitaal in te vullen?
1. Download de fiche via:
www.zakenkantoorvanhecke.be/infofiche/
2. en stuur ze ons door via:
www.zakenkantoorvanhecke.be/documenten-versturen
Gelieve documenten/foto’s NIET door te mailen maar te versturen via
de link, zo zijn we zeker dat we alles ontvangen…

Inlichtingenfiche kandidaat-huurder

Inlichtingen

Kandidaat A
HUIDIGE WOONPLAATS

Kandidaat B

Huidig adres
• Straat
• Nr
• Bus
• Postcode
• Gemeente
Woont op dit adres
sinds
Naam, Adres &
Telefoonnummer
eigenaar huidige
woning
Huidige huurprijs
Eventueel nuttige info voor de makelaar / eigenaar:

Ingevuld terugbezorgen via www.zakenkantoorvanhecke.be/documenten-versturen
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U bent vrij om vragen al dan niet in te vullen, hoe meer gegevens
u ons bezorgd, hoe beter wij de eigenaar kunnen informeren.
Wenst u dit document digitaal in te vullen?
1. Download de fiche via:
www.zakenkantoorvanhecke.be/infofiche/
2. en stuur ze ons door via:
www.zakenkantoorvanhecke.be/documenten-versturen
Gelieve documenten/foto’s NIET door te mailen maar te versturen via
de link, zo zijn we zeker dat we alles ontvangen…

Inlichtingenfiche kandidaat-huurder
Inlichtingen
Kandidaat A
Kandidaat B
WERKSITUATIE / BEROEP / WERKGEVER / INKOMEN
Beroep/Functie

Werkgever(s)

Werkgever sinds

Adres & tel
werkgever(s)

Maandelijks NETTO
inkomen
(loon, uitkering,
pensioen, ...)
Type contract
• Vast
• Tijdelijk
• Proef
• Andere
Eventueel nuttige info voor de makelaar / eigenaar:

Ingevuld terugbezorgen via www.zakenkantoorvanhecke.be/documenten-versturen
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U bent vrij om vragen al dan niet in te vullen, hoe meer gegevens
u ons bezorgd, hoe beter wij de eigenaar kunnen informeren.
Wenst u dit document digitaal in te vullen?
1. Download de fiche via:
www.zakenkantoorvanhecke.be/infofiche/
2. en stuur ze ons door via:
www.zakenkantoorvanhecke.be/documenten-versturen
Gelieve documenten/foto’s NIET door te mailen maar te versturen via
de link, zo zijn we zeker dat we alles ontvangen…

Inlichtingenfiche kandidaat-huurder
Samenstelling van het gezin
Aantal volwassenen

…………..

Aantal kinderen

…………..

Aantal huisdieren

…………..

Leeftijd

.………..

Soort: …………………………………………………………………..
Reden van verhuis: …………………………………………………………………..
Wenst te huren vanaf : ……………………………………………….
Toe te voegen documenten:
• Identiteitskaarten van alle huurders
• Bewijs van betaling van de laatste 3 maanden huur
• Inkomensbewijzen
➢ Loonfiches (min 3) van alle kandidaten (max 3 maand oud)
➢ Bewijs van solvabiliteit (aanslagbiljet / bewijs van vervangingsinkomen /
solvabiliteitsattest bank,…)
➢ Balans & jaarrekening indien u zelfstandig bent
Als uw inkomen eerder beperkt is in verhouding met de huurprijs, kan u uw kandidatuur
versterken door referenties op te vragen bij de huidige huisbaas of door een borgsteller op te
geven.
Opgemaakt te …………………………. op ……/……/………..
Handtekening van de kandidaat-huurder(s):
Kandidaat A

Kandidaat B

Ingevuld terugbezorgen via www.zakenkantoorvanhecke.be/documenten-versturen
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