Onderstaande huurder/opdrachtgever verklaart zich te registreren als woningzoekende bij:
la Fontaine Makelaardij Plenkershoven 37, 6212 GL Maastricht.
Naam huurder 1/ Opdrachtgever De heer/ mevrouw
Adres
PC Woonplaats
Tel
Geb. Datum:
Mobiel
E mail:
Werkgever
Nationaliteit:
Gevestigd te
Functie
Soort arbeidscontract
Onbepaalde tijd / bepaalde tijd van
tot
In dienst getreden per (datum)
Bruto jaarsalaris
€
excl vakantiegeld
Burgerlijke staat
Gehuwd / samenwonend / alleenstaand
Naam huurder 2
De heer/ mevrouw
Adres
PC Woonplaats
Tel
Geb. Datum:
Mobiel
E mail:
Werkgever
Nationaliteit:
Gevestigd te
Functie
Soort arbeidscontract
Onbepaalde tijd / bepaalde tijd van
tot
In dienst getreden per (datum)
Bruto jaarsalaris
€
Uit hoeveel personen bestaat uw
Heeft u huisdieren?
huishouden?
Zo ja, hoeveel en welk dier
Geboortedatum inwonende
kinderen
Aanvang huurperiode (datum)
Duur huurperiode?
Hoe bent u aan onze
Via Internet: nl……………………….
contactgegevens gekomen?
Anders, nl ………………………………………………
Heeft u interesse in één van de
woningen in aanbod? Welke?
Wensen en eisen m.b.t. de woning die u zoekt:
Woningtype?
Appartement/ tussenwoning/vrijstaand huis/anders n.l.
Plaats
Welke wijken?
Aantal slaapkamers
Maximale kale huur excl.GWE
Gemeubileerd?
Neemt u een auto mee:
Zo ja hoeveel:
Tuin gewenst:
Ja/nee/maakt niet uit
Balkon of terras gewenst:
Ja/nee/maakt niet uit
Gewenst vloer oppervlak:
M²
Aanvullende wensen

Ja/nee

Het aanbod van la Fontaine Makelaardij wordt op de website gepubliceerd.
Wilt u dat wij actief voor u op zoek gaan naar woonruimte buiten ons eigen aanbod, bij derden of collega makelaars? cJa c nee
Indien ja, dan geldt bij een geslaagde bemiddeling een makelaarscourtage van 1 maand bruto huur + BTW indien de woonruimte niet
door la Fontaine Makelaardij zelf maar door derden wordt aangeboden en door tussenkomst van la Fontaine Makelaardij wordt
gehuurd en indien woonruimte uit het eigen bestand van la Fontaine Makelaardij wordt gehuurd.
Indien nee, dan geldt bij een geslaagde bemiddeling een vergoeding voor administratiekosten van € 250,= + BTW, zijnde € 302,50
incl. BTW * indien een woonruimte uit ons eigen, op de website gepubliceerde bestand gehuurd wordt. Er worden dan geen woningen
van derden geoffreerd.
* voor consument huurders.

28-11-2017

N.b. Een kopie ID, kopie van het arbeidscontract, de laatste loonstrook of een werkgeversverklaring dient op verzoek van
verhuurder te worden overlegd. Voor zelfstandigen dient op verzoek een kopie inschrijving KvK te worden overlegd,
alsmede een accountantsverklaring.
Bij de ondertekening, dan wel verzending via E mail van de dit formulier stemt de huurder/opdrachtgever ermee in dat:
Gedane aanbiedingen gelden onder voorbehoud goedkeuring eigenaar. Opdrachtgever/huurder verklaart zich hiervan
bewust te zijn en zich hiermee akkoord te verklaren.
la Fontaine Makelaardij is niet aansprakelijk voor de wijze waarop een verhuurder, na ondertekening van het huurcontract zijn verplichtingen als
verhuurder nakomt.
Via ondertekening dezes, dan wel verzending via E mail van dit formulier geeft opdrachtgever/huurder te kennen kennis te hebben genomen van de
algemene voorwaarden van la Fontaine Makelaardij en hiermee akkoord te gaan.

Handtekening opdrachtgever
Per E mail verzonden d.d………………..

28-11-2017

