HUURBELOFTE
Ondergetekenden,
1.
…………………………………………..
geb:…………………plaats:………………….
adres………………………………….
geh: ………………………………………
…………………………………………..
beroep:………………………………………
tel:……………………………………….
nr identiteitskaart…………………..………
e-mail …………………………………..
Rijksregister nr:…………………………….
Kinderen ten laste:…………………………………………………………………………….
2.
…………………………………………..
geb:…………………plaats:..……………….
adres………………………………....
geh: ………………………………………
…………………………………………..
beroep:………………………………………
tel:……………………………………….
nr identiteitskaart……………..……………
Rek Nr:...............................................
Rijksregister nr:…………………………….
VERKLAREN HIERBIJ, ten overstaan van De Huizencoach, die daarvan akte neemt, in huur te
willen nemen, waarbij partijen zich hoofdelijk en ondeelbaar binden, voor het volgend onroerend
goed gelegen:…………………………..……………………………….….……
………………………………………………………………………………………………….…………
omvattende:..……...…………………………….………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………..
ONDER VOLGENDE HUURVOORWAARDEN :
• Huurcontract: huurwetgeving februari 1991, onbepaalde duur of vaste termijn van..... jaar/mnd.
• Ingangsdatum huurcontract: ………………………. 2018.
• Huurprijs: € …………………- / maand, maandelijks betaalbaar.
• Waarborg: 2 maanden huur voor ingebruikname van boven vermeld pand.
• Algemene kosten en lasten: voorschot / forfait €………….- / maand.
• Kostprijs plaatsbeschrijving: €………….- excl.21% BTW.
• De kandidaat huurder verbindt zich er toe volgende formulieren binnen de acht dagen aan het
kantoor te bezorgen:
-

een kopie van hun paspoort
een bewijs van inkomsten, loonbrief of bewijs van tewerkstelling van laatste 3 maand
een bewijs van betaling van de huur van de laatste 3 maanden
naam en tel.nr van vorige verhuurder

Deze huurbelofte heeft een onherroepelijk karakter en kan door de huurder niet worden
ingetrokken voor het tot stand komen van de eigenlijke huurovereenkomst.
In geval de huurovereenkomst niet doorgaat door een weigering in hoofde van de verhuurder
zullen de betaalde voorschotten worden terugbetaald. Indien de huurovereenkomst alsnog niet
doorgaat door weigering van de huurder wordt het ontvangen voorschot behouden als schade
vergoeding.
Saldo te voldoen aan het kantoor voor ingang huurcontract: 1ste maand huur
€…….……..…….2 maand waarborg €………………....plaatsbeschrijving €..........................Totaal:€………..…....…..Deze huurbelofte kwam tot stand op uitdrukkelijke vraag van de klant, te..................................... op
datum van…..…/….…/.2018.
Voor akkoord,
De huurder(s),

Voor ontvangst,
Het agentschap,

Voor akkoord,
De verhuurder,
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