
 
Aanvraagformulier huur- en koopwoning 

 
U hebt de wens te kennen gegeven in Hemmen een huur- en/of koopwoning te willen betrekken. In 
verband daarmee vragen wij u dit formulier in te vullen en aan Rentmeesterskantoor van Lynden BV, 
Dorpsstraat 1 6672 LC te Hemmen te retourneren. 
 

 
1  Achternaam:…………………………………………………………………….   m/v  
 
 Voorletters: …………………………………………………………………….. 
 
 Adres: …………………………………………………………………………… 
 
 Postcode en woonplaats: …………………………………………………….. 
 
 Telefoonnummer: ………………… ……………..…          Email:…………………..…@………. 

 

2 Geboortedatum: 

 

3 Nationaliteit: 

 

4 Burgerlijke staat:  ongehuwd   gehuwd  samenwonend 
     
 Naam echtgeno(o)te/partner: ................................................ 
 Adres: .................................................................................... 
 Postcode en woonplaats:....................................................... 
 

 

5 Kinderen die inwonend zijn:    zoon/dochter  geboortedatum 
      1. .....................  ......................... 
      2. .....................  ......................... 
      3. .....................  ......................... 
      4. ………………  ………………… 
 

 

6 Aanvra(a)g(st)er woont thans?:    in koopwoning 
       in huurwoning 

        op kamers 
        inwonend  

 overig, te weten:............................... 
 

   

7 Wat is de reden van uw aanvraag?: 
 
 



8 Wilt u bij voorkeur een woning:     kopen 
     huren 
     geen voorkeur 
 

 

9 Naar welk soort woning gaat uw voorkeur uit?:   eengezinswoning 
     bejaardenwoning 

         appartement 
     geen voorkeur 
 

 

Indien u geïnteresseerd bent in een huurwoning: 
 
10 Hoeveel huur wenst u te betalen per maand?:        < €  1000 
           € 1000     -   €  1500 
                > €  1500 
 

 

Indien u geïnteresseerd bent in een koopwoning:  
 
11 Voor wat voor bedrag wenst u een opstal te verwerven ?: 
  
   <   € 250.000,- 
   € 250.000 - € 500.000 
   >  € 500.000,- 
 
N.B.  In Hemmen is uitsluitend sprake van verkoop van opstallen. De grond wordt/is in erfpacht 
uitgegeven. Naast de opstalvergoeding zal jaarlijks een canon verschuldigd zijn. De hoogte van de 
canon hangt onder andere af van de kwaliteit en de oppervlakte van de in erfpacht uit te geven grond. 
 

 

12 Wat is uw beroep ?  
 

 zelfstandig, namelijk: .....…………………………................... 
 
Wat is het gemiddeld bruto jaarinkomen van de afgelopen drie boekjaren van u en uw 

 eventuele partner? € ............. 
 

 gepensioneerd 
 
 Hoe hoog is het maandelijkse pensioen van u en uw eventuele partner ?  € ................ 
 

 loondienst: naam werkgever:   
adres: ............................................................................ 

      postcode en plaats: ....................................................... 
      telefoon: ........................................................................  
  
 Hoe hoog is het bruto jaarinkomen van u en uw eventuele partner ?   € ................. 
 Recente loonstro(o)k(en) bijvoegen a.u.b. 
 

 overig, namelijk .......................... 
 
 Hoe hoog is het bruto jaarinkomen van u en uw eventuele partner?   €............... 
 Recente loonstro(o)k(en) of ander bewijsmateriaal bijvoegen a.u.b. 



 

13 Wanneer wilt u een eventueel toe te wijzen woning betrekken ?    
 

 zo spoedig mogelijk 
 per ………............. 

 

 

14 Wat is uw kerkelijke gezindheid ?  
 ………………………………………….................................... 
 
Bent u kerkelijk actief ?  nee 
     ja, namelijk in ................................................................................. 
 

 

15 Heeft u momenteel enige betrokkenheid bij de Hemmense dorpsgemeenschap ? 
 

 ja namelijk, ............................................................................................................. 
 nee 

 
Zo niet: Heeft u enige maatschappelijke betrokkenheid in uw huidige woonomgeving ? 
 

 ja, namelijk ............................................................................................................. 
 

 nee 
 

 

16   Kunt u een referentieadres opgeven? 
      naam:................................................. 
 
      adres:................................................. 
 
      functie:............................................... 
 
      telefoonnummer:................................ 
 
Verleent u ons toestemming om zonder nader overleg met u contact op te nemen met het door u 
opgegeven referentieadres ?              ja 
                                                           nee 
 

 
 

NB: Aan de invulling en ondertekening van dit aanvraagformulier kan geen recht op toewijzing  
worden ontleend. 

 
Aldus naar waarheid ingevuld: 
 
Plaats:   
 
Datum: 
 
Handtekening: 
 
 

N.B. De door u verstrekte gegevens worden als vertrouwelijk aangemerkt en niet aan derden verstrekt 


