Dit formulier uitprinten
en met pen invullen
Nr.:

Aanvraag huurder Overbruggingsverhuur - Reparatie
Is enig bewoner

1. Aanvrager 1
Burgerlijke staat

Ongehuwd

Gehuwd

Naast aanvrager 1 zijn er meerdere bewoners

Geregistreerd partnerschap

Gescheiden

Verweduwd

Voorletters & achternaam

M

V

Huidig adres
Postcode en plaats
Telefoon & Mobiel
E-mailadres

(blokletters)

IBAN bankrekeningnummer
Huisdieren

(IBAN bankrekeningnummer ten behoeve van terug storten borg)

Nee

Ja, aanvrager heeft huisdieren, namelijk:

Aanvrager 2
Burgerlijke staat

Ongehuwd

(alleen invullen indien 2e aanvrager meerderjarig is)

Gehuwd

Geregistreerd partnerschap

Gescheiden

Verweduwd

Voorletters & achternaam

M

V

Indien afwijkend adres
Postcode en plaats
Telefoon & Mobiel
E-mailadres

(blokletters)

2. Te huren woning
Adres huurwoning
Postcode en plaats
Ingangsdatum huur

Overeengekomen huurprijs €

3. Tijdelijke uitschrijving GBA & opzegging lopende huurovereenkomst
Informatie

Wanneer er nog geen vergunning is dient de huurder zich (tijdelijk) uit te schrijven op het te verhuren adres. De vergunning
wordt aangevraagd op basis van de Leegstandwet, dit betekent dat er niemand ingeschreven mag staan op het moment van
de aanvraag van de vergunning. Om een huurovereenkomst op grond van de Leegstandwet op te stellen, moet de lopende
huurovereenkomst door de huurder worden opgezegd.

Uitschrijven GBA

X Huurder zal zich tijdelijk uitschrijven bij de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA)

Medewerking opzegging

X Huurder zal medewerking verlenen om de lopende huurovereenkomst op te zeggen

4. Verzenden aanvraagformulier met alle bijlagen per e-mail naar huren@overbruggingsverhuur.nl
Aanvraagformulier met
bijlagen van elke
aanvrager

Dit volledig ingevulde en door elke aanvrager ondertekende aanvraagformulier met van elke aanvrager een kopie geldig
legitimatiebewijs verzenden per e-mail naar: huren@overbruggingsverhuur.nl , per post (voldoende gefrankeerd) naar:
Overbruggingsverhuur.nl, Postbus 64804, 2506 CE Den Haag of per fax: 0848 – 37 38 36

5. Kosten (in verband met reparatie geen kosten voor de huurder)
Geen kosten huurder

X In verband met uw medewerking om uw huidige huurovereenkomst te repareren naar een huurovereenkomst op grond
van de Leegstandwet brengen wij geen kosten in rekening bij de huurder. Alle te maken kosten zullen door de
verhuurder worden voldaan.

6. Ondertekening door alle aanvragers
Overige informatie

X Aanvrager verklaart hierbij dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en gaat akkoord met de volgende voorwaarden:
• Voor de onder punt 5 genoemde contractkosten berekenen wij een totaalbedrag van € 190,- (inclusief BTW). Het hele
bedrag van deze contractkosten komt voor rekening van de verhuurder
• Een credit-check kan deel uitmaken van de screening. De aanvrager geeft door ondertekening van dit aanvraagformulier
toestemming voor het maken van een credit-check
• Een werkgevers-check kan deel uitmaken van de screening. De aanvrager geeft door ondertekening van dit
aanvraagformulier toestemming voor het maken van een werkgevers-check
• Aanvrager wordt actief benaderd voor overzetting tenaamstelling van gas, water en elektra i.v.m. voorwaarde bank
• De aanvrager gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden van Overbruggingsverhuur.nl, de tekst hiervan staat op
www.overbruggingsverhuur.nl

Datum en Handtekening

Datum:
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Handtekening (van alle aanvragers)

