
             WONINGAANVRAAGFORMULIER 
 

Spera Groep BV 

Postbus 452, 5600 AL Eindhoven 

De Rozentuin 10, 5611 SW Eindhoven 

T: 040 - 212 08 05 E: info@spera-groep.nl 

 

 
Graag invullen in blokletters met zwarte of blauwe pen. 

Aanvraag voor object  

1. Persoonlijke gegevens aanvrager 

 
 

Naam1) en voornamen (voluit) 

Adres 

Postcode + plaats 

Telefoonnummer 

Geboortedatum en geboorteplaats 

Geslacht en nationaliteit1) 

IBAN 

E-mailadres 

 

2. Burgelijke staat 

 

Datum huwelijk/partnerschap 

Bent u eerder gehuwd geweest? Ja Nee 

Zo ja, wanneer? 

Huwelijk onbonden door Echtscheiding Overlijden 

Wanneer is het huwelijk ontbonden? 

Zijn er uit dit huwelijk minderjarige kinderen? Kinderen Leeftijden 

Bedrag van eventuele alimentatie Verplichting euro Ontvangst euro 

 

3. Persoonlijke gegevens partner/mede aanvrager 

Naam1) en voornamen (voluit) 

Adres 

Postcode + plaats 

Telefoonnummer 

Geboortedatum en geboorteplaats 

Geslacht en nationaliteit1) 

E-mailadres 
 

 
4. Voor hoeveel personen zoekt u woonruimte? personen waarvan kinderen; leeftijden 

Heeft u huisdieren en zo ja, welke? 

 

5. Waarom bent u op zoek naar woonruimte? 

In welke plaats, wijk of straat zoekt u een woning? 

Soort woning 

Heeft u voorkeur voor een bepaalde woonlaag/ligging? 

Wanneer zou u een woning willen aanvaarden? 

 

6. Bezit u een eigen woning? Ja Nee 

Zo ja, hypotheekbedrag (restant)2) euro 

Wordt deze woning verkocht 

Zo niet, wie is de eigenaar/beheerder2) 

Adres 

Postcode + plaats 

Telefoonnummer 

 

Ongehuwd 

Samenwonend 

Gehuwd Gescheiden 

Geregistreerd partnerschap 

Ja Nee Reden 

 

 

 

Privé  Mobiel  

 

M/V  

 

 

 

 

 

 

Privé  Mobiel  

 

M/V  

 

 

 

 

 

 

 Zo spoedig mogelijk Over  maanden 

 

mailto:info@spera-groep.nl


7. Wat is uw beroep? 

Bent u in loondienst? Ja Nee 

Zo ja, naam werkgever 

woonplaats en telefoon werkgever 

inkomen op jaarbasis3) 

Oefent u uw beroep zelfstandig uit? Ja Nee 

Zo ja, waar? 

sinds wanneer? 

wie voert uw administratie? 

wat is uw inkomen hieruit?3) euro 

Heeft u andere bronnen van inkomsten3) zoals 

uitkering AOW, pensioen, WW, WAO e.d.? euro 

 

8. Oefent uw partner/mede aanvrager een beroep uit? Ja Nee 

Zo ja, welk beroep? 

naam werkgever 

woonplaats en telefoon werkgever 

inkomen op jaarbasis3) euro 

 

9. Heeft u of uw partner/mede aanvrager financiële 

verplichtingen (geldleningen e.d.)? Ja Nee 

Nog te betalen na heden? termijnen à euro 

 

10. Hoe bent u bij ons terecht gekomen? Familie, kennis/makelaar/internet zoekmachine/social media/ik ben klant (geweest)/anders 

Ruimte voor een persoonlijke toelichting 

 
 

 
 

 
1) Voor uw legitimatie is het noodzakelijk dat u duidelijke kopiën van beide zijden van uw identiteitsbewijs zoals paspoort of identiteitskaart toevoegt. 

Als u en/of uw gezinsleden geen Nederlandse nationaliteit hebben, dient u een kopie van een geldige verblijfsvergunning mee te 

sturen. 

2) Wij verzoeken u bijgaande verklaring verhuurder/beheerder, eigenaar of hypotheekverstrekker volledig ingevuld en ondertekend aan ons te 

retourneren. 

3) U moet uw inkomsten aantonen met een recente salarisstrook en een werkgeversverklaring, een verklaring van de uitkeringsinstantie of 

het aanslagbiljet inkomstenbelasting. Zelfstandig ondernemers dienen ook een recente balans, een uittreksel van het handelsregister en het 

aanslagbiljet inkomstenbelasting mee te sturen. 

 
Bijlagen: 

Kopie paspoort/identiteitskaart/verblijfsvergunning 

Werkgevers-/inkomensverklaringen 

Verklaring verhuurder/beheerder, eigenaar of hypotheekverstrekker 

Voor zelfstandig ondernemers: 

Aanslagbiljet inkomstenbelasting 

Uittreksel Handelsregister 

Balans 

Als genoemde bijlagen ontbreken, kunnen wij uw aanvraag helaas niet in behandeling nemen! 

Het is ondergetekende bekend: 

- dat deze aanvraag alleen in behandeling wordt genomen als het formulier volledig is ingevuld en alle vereiste bijlagen zijn bijgevoegd, 

- dat aan het indienen van dit formulier geen enkel recht kan worden ontleend, 

- dat er geen huurovereenkomst tot stand komt voordat de huurovereenkomst door zowel huurder als verhuurder is ondertekend, 

- dat vóór oplevering van de woning de eerste huurnota moet zijn betaald en de huurovereenkomst getekend, 

- dat hij/zij als woningzoekende van de wachtlijst wordt gehaald als meerdere keren een woningaanbieding wordt geweigerd en 

- dat de door aanvrager verstrekte gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld. 

 

 
Naar waarheid ingevuld: 

 
Datum: Plaats: 

 

 
Handtekening aanvrager: Handtekening partner/mede aanvrager: 

 
 
 


