Aanvraagformulier kamerverhuur

Woning
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail
Hoofdhuurder
Naam
Medehuurder
Naam
Kandidaat kamerhuurder
Naam
Straat
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail
Stuur alle benodigde gegevens en documenten mee!
Wij nemen alleen volledige aanvragen in behandeling. Stuur de onderstaande documenten met dit formulier mee om
de aanvraag volledig te maken.
• Een kopie van de zelf opgestelde en getekende kamerverhuurovereenkomst tussen de huurder(s) en
de kandidaat kamerhuurder.
• Een door de huurder(s) getekende ‘Verklaring voorwaarden kamerverhuur’.
Als u niet in Amsterdam woont of wel in Amsterdam woont maar geheimhouding heeft van uw persoonsgegevens,
stuur dan van zowel de huurder(s) als de kandidaat kamerhuurder ook mee:
• Een uitgebreid uittreksel uit het bevolkingsregister (niet ouder dan 1 maand). Op het uittreksel staat de gezinssamenstelling,
burgerlijke staat en historische adresgegevens.

Plaats
Hoofdhuurder (naam)

Datum
Handtekening

Plaats
Medehuurder (naam)

Datum
Handtekening

Plaats
Kandidaat kamerhuurder (naam)

Datum
Handtekening
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Verklaring voorwaarden kamerverhuur

Eigen Haard geeft onder voorwaarden toestemming tot kamerverhuur aan huurder(s),
met als hoofdverblijf de woning gelegen aan:
Woning
Adres
Postcode en plaats
Deze toestemming wordt verleend onder de volgende voorwaarden
•
•
•

•
•
•

•

•

De toestemming geldt alleen voor één kamer in de woning welke, volgens het huurcontract, voor bewoning bestemd is.
De toestemming vervalt in geval de overeengekomen prijs, tussen huurder en derde, niet in redelijke verhouding staat
tot de huur van de woning.
De toestemming vervalt bij elk einde van de kamerverhuur, daaronder begrepen kamerverhuur aan een andere derde.
Voorgaande geldt tevens in het geval de kamerverhuur eindigt, op welke grond dan ook, binnen de periode van negen
maanden na de aanvang van de kamerverhuur zoals bedoeld in artikel 232 lid 3 van boek 7 BW.
De huurder moet zijn hoofdverblijf hebben in de woning. Eigen Haard kan van huurder verlangen dat hij zijn
hoofdverblijf aantoont.
Als huurder niet langer zijn hoofdverblijf heeft in de woning vervalt deze toestemming, vanaf de dag dat de woning
niet meer als hoofdverblijf dient.
De huurder zorgt ervoor dat de derde voldoende op de hoogte is van het feit dat bij het einde van de huur ook de kamer
verhuur eindigt en derde in dat geval tot ontruiming verplicht is. Ook stelt de huurder derde in kennis dat door de derde
aan de kamerverhuur geen rechten ontleend kunnen worden tegenover Eigen Haard.
Huurder is aansprakelijk voor de gedragingen van (de) derde(n) die met zijn goedvinden een gedeelte van de woning
gebruiken of zich daarin bevinden (zoals bedoeld in artikel 7:219 BW). De rechtsgevolgen van het handelen van de
derde(n) treffen de huurder rechtstreeks.
De huurder biedt Eigen Haard mogelijkheid, als Eigen Haard dit noodzakelijk vindt, te onderzoeken of voldaan is aan
de voorwaarden in deze toestemming.

Plaats
Hoofdhuurder (naam)

Datum
Handtekening

Plaats
Medehuurder (naam)

Datum
Handtekening

Samen uw privacy beschermen
Wij nemen onze verantwoordelijkheid in het beschermen van uw persoonsgegevens. Wij nemen passende
beveiligingsmaatregelen. En gaan zorgvuldig met uw gegevens om. U kunt ons helpen door op kopieën van
documenten die gegevens die wij niet nodig hebben voor de behandeling van de aanvraag onleesbaar te maken.
Maak in elk geval uw burger servicenummer (BSN), uw pasfoto en documentnummer onleesbaar. Zo verminderen
we samen het risico op bijvoorbeeld identiteitsfraude.

Postbus 67065 | 1060 JB Amsterdam | (020) 6 801 801 | info@eigenhaard.nl | www.eigenhaard.nl
IBAN NL63INGB0005112144 | BIC INGBNL2A | KvK Amsterdam 33006516 | btw-nummer NL0025.62.856.B01

