
 

 

AANMELDFORMULIER 

NIEUWBOUW BENTISMAHEERD 

 
 
 
 

GEGEVENS HOOFDAANVRAGER Woningnetnummer:                                      Geslacht: M / V 

Initialen, voor- en achternaam                                                                                         

Nationaliteit  

Geboortedatum  

(Post) adres  

Postcode en woonplaats  

E-mailadres  

Telefoonnummer  

 

GEGEVENS MEDE-AANVRAGER                                                                           Geslacht: M / V 

Initialen, voor- en achternaam                                                                                         

Nationaliteit  

Geboortedatum  

(Post) adres  

Postcode en woonplaats  

E-mailadres  

Telefoonnummer  

 

PERSOONLIJKE SITUATIE  

Huishoudsamenstelling  Alleenstaand / gehuwd / samenwonend  

Zijn er huisdieren?  
JA                                               NEE 
 

Indien ja, wat voor huisdieren? 

 

FINANCIELE SITUATIE  

Zijn er schulden? 
JA                                                NEE 
 

 

Is er recht op huurtoeslag? 
JA                                                NEE 
 

 



 

 

 

  

 

HUIDIGE WOONSITUATIE  

Wat is uw huidige woonsituatie? 
 

Eengezinswoning/appartement/ anders namelijk:…………………………….. 
 

Wie is de verhuurder?  

Wat is de huurprijs?  

Heeft u eerder via ons gehuurd?  

Wat is de reden van verhuizing?  

Zijn (of waren) er klachten over uw 
woongedrag bij verhuurder/politie? 

JA                     NEE                                    
 

Indien ja, welke? 

Heeft u hobby’s die overlast voor 
omwonenden kunnen veroorzaken? 

JA                     NEE    
 

Indien ja, welke? 

 
 

 

Aanmelden kan alleen door middel van dit formulier, dat vóór 17 augustus opgestuurd moet worden naar 
verhuur@patrimonium-groningen.nl 

Wij attenderen u erop dat Inwonende kinderen niet zijn toegestaan. 

Wij benaderen u als u in aanmerking komt voor een appartement. 

 

Ondergetekende verklaart bovenstaande vragen naar waarheid te hebben beantwoord. Hij/zij weet dat 
Patrimonium zich het recht voorbehoudt om navraag te doen. 

 
 

 

 

Datum,     te ……………………………… 

 

Handtekening                 

 

 

1.…………………..……………..………… 2.………………..………………………       

Hoofdaanvrager   Mede-aanvrager 
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