Onderstaande huurder/opdrachtgever geeft hierbij een
zoekopdracht tot het vinden van een huurwoning aan:
The Housing Company, Wilhelminasingel 118, 6221 BL
Maastricht.
Naam huurder/opdrachtgever:

Dhr. / mevr. *

Adres:
Postcode & woonplaats:
Telefoonnummer:
Email:
Geboortedatum:

Kopie ID toevoegen (= verplicht)

Nationaliteit:
Naam werkgever:
Gevestigd te:
Functie:
Soort arbeidscontract:

Onbep. tijd / bep. tijd * van d.d.

tot d.d.

In dienst per d.d.:
Bruto jaarsalaris:

€

Loonstroken toevoegen (= verplicht)

Burgerlijke staat:
Gehuwd / ongehuwd / samenwonend / alleenstaand*
Uit hoeveel personen bestaat uw
huishouden:
Geboortedatum inwonende
kinderen:
Wensen m.b.t. de eventuele huur van uw woning:
Ingang huurovereenkomst:

Duur:

Woningtype:
Plaats:
Wijk:
Maximale kale huurprijs p/m

€

Buitenruimte:
Gemeubileerd / ongemeubileerd*
Aantal slaapkamers**

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Ons aanbod wordt op gepresenteerd op www.thehousingcompany.nl
Wilt u dat wij actief op zoek gaan naar woonruimte buiten ons aanbod?

O ja O Nee

In ja, dan geldt bij een geslaagde bemiddeling een courtage van 1 maand bruto huur + BTW.
Indien nee, dan geldt bij een geslaagde bemiddeling uit ons eigen bestand, een vergoeding voor
contract-/en administratiekosten tussen de € 250,00 en € 500,00, afhankelijk van het te verhuren
object. Deze prijzen vindt u bij de presentatie van de panden op onze website.
* doorstrepen wat niet van toepassing is. ** Omcirkel uw wensen.
Handtekening Opdrachtgever:

Per email verzonden d.d.:

___________________________

______________________________

N.b. 1: Bij ondertekening, dan wel verzending via email van dit formulier, stemt de opdrachtgever
ermee in dat aanbiedingen die gedaan zijn door The Housing Company, gelden onder voorbehoud van
de goedkeuring van de eigenaar/verhuurder. Opdrachtgever verklaart zich hiervan bewust en hiermee
akkoord te zijn.
N.b. 2: Een kopie van het arbeidscontract, de laatste 2 loonstroken of een werkgeversverklaring dient
overlegd te worden. Voor zelfstandigen geldt dat er een kopie inschrijving KvK en een
accountantsverklaring moet worden overlegd.
N.b. 3: The Housing Company is niet aansprakelijk voor enige manier waarop een verhuurder zijn
verplichtingen als verhuurder nakomt.

