Bereidverklaring en
verhuurdersverklaring
Deel 2
Wilt u een woonruimte verhuren gelegen in een Rotterdamwet gebied? Of er komt een persoon
inwonen in een woonruimte die u verhuurt? Vult u dan dit formulier volledig in.
1. De huisvestingsvergunning wordt aangevraagd door (gegevens hoofdhuurder/
persoon die komt inwonen bij de hoofdhuurder):
Achternaam

Voorna(a)m(en)

Geboortedatum

Geboorteplaats

Deze persoon gaat de woning huren
Deze persoon gaat inwonen bij de hoofdhuurder

2. De huisvestingsvergunning wordt aangevraagd voor het volgende adres:
Straat

Postcode

Huisnummer

Woonplaats

3. Hier kunt u de personen vermelden die naar het bovenstaande adres verhuizen:
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Naam

Geboortedatum

Naam

Geboortedatum

Naam

Geboortedatum

4. Is het een zelfstandige woning of gaat het om kamerverhuur?
Zelfstandige woonruimte, ga naar 6

Kamerverhuur, ga naar 5

5. Aantal kamers in de woning op het moment dat u de woning verhuurt?

U bent
Eigenaar, ga naar 8

Beheerder, ga naar 7

Verhuurder, ga naar 7

7. Gegevens van de eigenaar van de woning
Achternaam

Voorna(a)m(en)

Telefoonnummer

Emailadres

8. Verklaring van degene die de woning verhuurt (eigenaar, verhuurder of beheerder)
Naam

Straat

Postcode

Nummer

Woonplaats

Bezoekadres

Indien bezoekadres afwijkend is invullen.
Telefoonnummer

Emailadres

9. Verhuurder verklaart, indien artikel 9 (voorrang aan maatschappelijke beroepen)
van toepassing is,
dat hij voorrang heeft gegeven aan een van de maatschappelijke beroepen.
dat hij geen voorrang heeft gegeven omdat
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10. De verhuurder verklaart hierbij op de hoogte te zijn van de aangifte van verhuizing en/of aanvraag huisvestingsvergunning (doorhalen wat niet van toepassing is)
van de perso(o)n(en) genoemd bij punt 1 en punt 3 en heeft:
Geen bezwaar tegen de inschrijving op het
opgegeven adres

Wel bezwaar, reden:

Toelichting bezwaar

De verhuurder verklaart ook, indien artikel 10 (screening) van toepassing is, dat hij de
huurder/ inwoner heeft geïnformeerd dat bij de aanvraag van huisvestingsvergunning een
onderzoek op basis van politiegegevens zal plaatsvinden van de huurder en de
medebewoners van 16 jaar en ouder.
Datum

Handtekening

Stempel verhuurder (indien mogelijk)
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Plaats

