Voorkeursformulier

Wilt u onderstaande velden zo volledig mogelijk invullen? Deze aanmelding geschiedt vrijblijvend en
zonder enige verplichting tot huur. Aan de aanmelding kunnen geen rechten worden ontleend.

Naam: de heer/ mevrouw *
……………..............................................................................................................................................
Straat en huisnummer:............................................................................................................................
Postcode en woonplaats….……..………………………………………………………………………….…
Geboorteplaats:………………………………Geboortedatum:…………………………………….……….
Telefoonnummer: (privé):..........................…..................(mobiel):…........................…………..………...
E-mailadres:………………………………………………………………………………………….................
Bruto inkomen:…………………………………………………………………………………………………
Partner (indien van toepassing)
Naam: de heer/mevrouw *
……………................................................................................................................................................
Straat en huisnummer:..............................................................................................................................
Postcode en woonplaats:….……..……………………………………………………………………………..
Geboortedatum:………………………………Geboorteplaats:……………………………………………….
Telefoonnummer: (privé):..........................…..................(mobiel):…........................…………..………...
E-mailadres:…………………………………………………………………............……………………………
Bruto inkomen: ……………………………………………………………………………………………………

Wij zijn met vakantie van

:..…………………………………tot :…………………………......…………

Woonsituatie: Huur/ Koop/ Inwonend
Zie ook de achterzijde van dit formulier

Voorkeursformulier

Heeft u na het bestuderen van alle informatie interesse, dan kunt u dit kenbaar maken via dit
voorkeursformulier. Bij dit voorkeurformulier dient u toe te voegen een kopie van uw ID bewijs en uw
inkomens gegevens. Deze moeten minimaal bestaan uit een werkgevers verklaring (zie website
HousingXL.nl), loonstroken van 2 maanden of voor zelfstandigen de jaarrekening van 2015.
Naam en Voorletters: …………………………………………………………………………………

Hieronder kunt u uw voorkeur voor een woning aangegeven, in volgorde van belangrijkheid:
e

1 keus is woning: ……
e

2 keus is woning: ……
e

3 keus is woning: ……
e

4 keus is woning: ……

Indien wij na de toewijzing een woning voor u kunnen reserveren, nodigen wij u uit voor een
persoonlijk gesprek, om zo alle relevante zaken met betrekking tot de huur van een kloosterloft te
bespreken. Indien er meer inschrijvingen zijn dan beschikbare woningen, komt u mogelijk op een
wachtlijst. Indien er een woning vrijkomt omdat een huuroptant afziet van huren, komt de
eerstvolgende op de wachtlijst in aanmerking. Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat u geen
verdere belangstelling meer heeft voor deze woningen.
Indien u op vakantie of langer van huis bent, vermeld dan op het formulier hoe of waar u bereikbaar
bent. Onvolledige en/of onduidelijk ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.

U kunt dit formulier versturen naar:
HousingXL Breda
Fellenoordstraat 99
4811 TH Breda
076-7370174
of mailen naar:
breda@housingXL.nl
Datum:

………………………

Handtekening(en):

……………………...

* doorhalen wat niet van toepassing is

Partner:……………………...

