Onder de Pannen
Aanmeldformulier Verhuurder
Bedankt voor uw interesse in Onder de Pannen! Wat fijn dat u een ongebruikte kamer over heeft
die u wilt verhuren aan iemand die even zonder thuis zit.
Graag ontvangen we de volgende informatie om te beoordelen of u voor Onder de Pannen in
aanmerking kan komen en om contact op te nemen. De verstrekte gegevens zullen we
vertrouwelijk behandelen. Zie voor meer informatie het document ‘Informatie verhuurder’.
Voorwaarde voor deelname - Onder de Pannen verhuurders
⃝ 1 slaapkamer over – minimaal 3 kamerwoning (dus min. 2 slaapkamers)
⃝ Kamer 12 maanden beschikbaar
⃝ Geen meldingen op het adres (overlast, woonfraude, illegale praktijken)
⃝ Evt. huurachterstand ter hoogte van max. 2.500 euro
⃝ U gaat ermee akkoord dat onderhuurder zich inschrijft op het adres in de Gemeentelijke Basis
Administratie
⃝ Huurder is geen 1e en 2e graads familie van de huurder: dus geen ouder, zus/broers, (ex)partner, (stief)kinderen.

Voor- en achternaam: ………………………………………..….……..…………………………………….….. M/V/X
Geboortedatum:

………………………………………….…………………………………………….......

Geboorteplaats/land: ………………………………………….…………………………………………..………
Nationaliteit:

………………………………………….…………………………………………..………

BSN

………………………………………….…………………………………………..……..

IBAN

………………………………………….…………………………………………..……..

Adres:

………………………………………….…………………………………………….......

Postcode en woonplaats:………………………………………….………………………………………………
Telefoon:

………………………………………….………………………………………………….

E-mail:

………………………………………….……………………………………….…………

Wat is van toepassing?
0 Ik huur een woning via een Woningbouwvereniging nl bij:

0 Rochdale
0 De Key
0 De Alliantie
0 Stadgenoot
0 Ymere
0 Eigen Haard
0 Elan Wonen
0 Pré Wonen
0 ZVH
0 anders, namelijk…………….

0 Ik huur een woning via een particuliere verhuurder nl: ……………………………………………………...…..
(vul makelaar/verhuurder in)
0 Ik heb een koophuis
Let op: Indien je een woning huurt bij een Woningbouwvereniging zullen we met hen contact opnemen of zij akkoord
gaan met het deelnemen van uw woning. Aan deze aanvraag zitten geen consequenties vast.

Hoeveel mensen staan ingeschreven op het adres? Zijn hier kinderen (minderjarigen) bij?
Heeft u een huurschuld van max € 2.500 en wilt u gebruikmaken van het project
‘Kleine schuld, Grote winst’?
Hoe is je financiële situatie?
0 Ik heb een uitkering, nl: ….............................................. (s.v.p. invullen wat voor uitkering u
ontvangt.)
0 Ik heb een eigen inkomen, ik werk als: ………………………..……………..………
Mijn inkomen/uitkering wordt aangevuld door de gemeente tot bijstandsniveau.
Ja / Nee
Informatie over de beschikbare kamer:
- (Geschatte) Aantal vierkante meters:
-

Aanwezig meubilair:

-

Beschikbare voorzieningen:

-

Overige informatie:

Voorkeuren t.a.v. huurder:

Huisdieren/Roken/Specifieke huisregels:

Is er nog iets dat je aan ons kwijt wilt?

Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat ermee akkoord dat
de gegevens worden gecontroleerd.
Naam

Datum
Handtekening

********************************************************************************
Dank voor het invullen.
Het ingevulde formulier kan per mail naar onderdepannen@deregenboog.org of per post naar:
Onder de Pannen (De Regenboog Groep)
Droogbak 1D
1013 GE Amsterdam
Wanneer er nog vragen of opmerkingen zijn, is het mogelijk om contact op te nemen met Onder
de Pannen op 020 53 17 600 (aanwezig van dinsdag t/m vrijdag).
We nemen binnen een week contact op om te laten weten of je wordt uitgenodigd voor een
intakegesprek en/of om te informeren over de verdere procedure.
t/m vrijdag).

