Dit document kwam tot stand door een samenwerking tussen het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, het Centrum voor gelijkheid van kansen
en voor racismebestrijding en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit document is een inlichtingenfiche voor
kandidaat-huurders en kan in geen enkel geval worden beschouwd als een huurovereenkomst. Bovendien verbindt dit document de verhuurder
niet tot enige verplichting ten aanzien van de kandidaat-huurders. Deze gegevens worden volledig op vrijblijvende basis verstrekt door de
kandidaat-huurders en het vastgoedkantoor verbindt zich er toe om deze gegevens vertrouwelijk en uitsluitend voor intern gebruik aan te wenden.
Bovendien zullen deze documenten bij de ondertekening van de huurovereenkomst worden vernietigd indien u niet als kandidaat-huurder wordt
geselecteerd.

Inlichtingenfiche kandidaat-huurder
Adres pand: ......................................................................................................................................................................
Gewenste aanvangsdatum huur: .....................................................................................................................................
Gegevens kandidaat-huurder
Naam: .............................................................................................. Voornaam: ............................................................
Geboortedatum: .............................................................................. Geboorteplaats: ....................................................
Rijksregisternummer: ....................................................................... ................................................................................
Huidig adres: .....................................................................................................................................................................
Tel. nr.: ............................................................................................ E-mail: ...................................................................
Beroep: ............................................................................................ Werkgever: ...........................................................
Burgerlijke staat: gehuwd – ongehuwd – alleenstaand – gescheiden – wettelijk samenwonend – weduwe – weduwnaar- ………….
Gegevens partner (indien van toepassing)
Naam: .............................................................................................. Voornaam: .............................................................
Geboortedatum: .............................................................................. Geboorteplaats: .....................................................
Rijksregisternummer: ....................................................................... ................................................................................
Huidig adres: .....................................................................................................................................................................
Tel. nr.: ............................................................................................ E-mail: ....................................................................
Beroep: ............................................................................................ Werkgever: ............................................................
Aantal inwonende volwassenen: ................. Aantal inwonende kinderen: .................. Aantal huisdieren: .....................
Totaal maandelijks netto-inkomen: ..................................................................................................................................
Totaal maandelijkse afbetalingen (kredieten, onderhoudsgeld, schuldaflossing, …): .......................................................
Huidige huurbaas * : .....................................................Tel.nr. of e-mail: ......................................................................
*Geeft toestemming om de huidige huurbaas te contacteren.
Toe te voegen documenten
• Bewijs van solvabiliteit (loonfiche/aanslagbiljet/bewijs van vervangingsinkomen/solvabiliteitsattest bank/...)
• Kopie van identiteitskaart
Extra: Bij akkoord van deze kandidatuur door de eigenaar van het betreffende pand, geeft de kandidaat-huurder via
dit document zijn/haar akkoord tot de opmaak van het huurcontract en engageert hij/zij zich tot de
ondertekening ervan.
HANDTEKENING KANDIDA(A)T(EN):

U kan ons deze lijst terugbezorgen via mail verhuur@immojanstas.be,of binnenbrengen in één van onze kantoren in
Leuven of Wezemaal tijdens de openingsuren of in de daartoe bestemde brievenbussen.

