
  
INTENTIEVERKLARING    voor   het   huren   van     woonruimte   
Indien   u   een   woning   wenst   te   huren   dan   dient   u   deze   inten�everklaring    volledig    in   te   vullen   en   ondertekend   aan   ons   te   retourneren   
met   de   vermelde   bijlagen   zoals   vermeld   op   de   achterzijde   van   dit   formulier.   Door   ondertekening   van   deze   inten�everklaring   gaat   u   
akkoord   met   de   voorwaarden   zoals   vermeld   op   deze   inten�everklaring,   lees   deze   dus   goed!   

  
Ondergetekende(n)   verklaart/verklaren:     
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De   woning   te   willen   huren   op   het   adres       
Adres       
Plaats       

Uw   gegevens    (als   beoogde   hoofdhuurder)       
Achternaam       
Voorna(a)m(en)       
BSN   –   nummer       
Huidig   adres       

  
Telefoon       
E-mail       
Aantal   kinderen       
Lee�ijd(en)   kinderen       
Rookt   u?     ja   nee   
Hebt   u   huisdieren?     ja   nee   
Werkgever       
Dienstverband     vast   �jdelijk   
Bruto   maandinkomen     €     

Gegevens   partner    (als   beoogde   medehuurder)   
Achternaam       
Voorna(a)m(en)       
BSN   –   nummer       
Huidig   adres       

  
Telefoon       
E-mail       
Aantal   kinderen       
Lee�ijd(en)   kinderen       
Rookt   u?     ja   nee   

ENERGIE,   TELEFOON,   TELEVISIE   &   INTERNET   

JA   /   NEE   ik   wil   dat   Mijn   Huurwoning   |   Impresco   een   aantrekkelijk   en   vrijblijvend   voorstel   regelt   voor:     

Bij   ‘ja’   omcirkelen   
of   doorhalen     

G/W/E    |    INTERNET    |    TELEFOON    |    TELEVISIE    |   MOBIELE   TELEFONIE     



DE   VAN   TOEPASSING   ZIJNDE   VOORWAARDEN   OP   DEZE   INTENTIEVERKLARING   
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Algemene   voorwaarden   Impresco   |   Mijn   Huurwoning.com   
1.a   Op   deze   inten�everklaring   zijn   de   ‘algemene   voorwaarden’   van   Impresco,   tevens   handelend   onder   de   naam   

Mijnhuurwoning.com,   van   toepassing.   Deze   voorwaarden   zijn   gedeponeerd   bij   de   Kamer   van   Koophandel   onder   
nummer   08163276   en   kunnen   wij   u   op   verzoek   toezenden.   

1.b   Op   deze   inten�everklaring   is   de   ‘privacy   policy’   van   Impresco   |   Mijnhuurwoning.com   van   toepassing.   Deze   
verklaring   kunt   u   lezen   op   de   webpagina:   h�ps://www.mijnhuurwoning.com/privacy-policy.     

    

Iden�teit-   en   inkomensgegevens   
2.1   Ten   behoeve   van   onze   dienstverlening   dient   u   ons   iden�teit-   en   inkomensgegevens   te   verstrekken.   Wij   

gebruiken   deze   gegevens   voor   de   uitvoering   van   onze   dienstverlening.   Deze   gegevens   worden   door   ons   
vastgelegd   in   een   bestand.   Door   ondertekening   van   deze   inten�everklaring   gee�   u   opdracht   en   goedkeuring   
voor   het   verifiëren   van   de   gegevens   en   uw   betaalgedrag   bij   o.a.   kredietregistra�ebureaus   waaronder   Economic   
Data   Resources   B.V.   (EDR)   en/of   Experian   Nederland.   Deze   organisa�es   geven   op   basis   van   uw   gegevens   een   
advies   over   uw   kredietwaardigheid   en   betaalgedrag.   Ze   gebruiken   uw   gegevens   ook   voor   onderzoek   naar   uw  
kredietwaardigheid   en   contactgegevens.   Indien   u   bezwaar   wilt   maken   of   informa�e   wenst   over   het   gebruik   van   
uw   persoonsgegevens   door   deze   bedrijven   dan   kunt   u   deze   lezen   op   de   respec�evelijke   websites.   Tevens   stemt   
u   ermee   in   dat   wij   deze   gegevens   digitaal   bewaren   voor   in   ieder   geval   de   periode   waarin   wij   dit   voor   de   
uitvoering   van   onze   werkzaamheden   benodigd   hebben.   

    De   aan   te   leveren   gegevens   betreffen   goed   leesbare   kopieën   van:   
  - Iden�teitsbewijzen   

- Inkomensgegevens    (minimaal   3   recente   salarisstroken   en/of   kopie   arbeidscontract   en/of   IB   aangi�e)   
- Ui�reksel   KvK    (indien   u   ondernemer   bent)   
- Profielschets *   

*   een   beschrijving   van   uzelf   en/of   uw   gezinssitua�e   en   dagelijkse   bezigheden,   hobby’s   en   de   reden   voor   de   interesse   in   deze   woning.   Uw   
mo�va�e   kan   de   verhuurder   helpen   bij   de   keuze   voor   u   als   huurder.   Indien   de   verhuurder   in   beginsel   met   u   verder   wil   kan   aanvullend   door   
ons   worden   verzocht   om   het   aanleveren   van:   

- Een   door   u   op   te   vragen   recent   BKR   registra�eoverzicht   
- Een   door   u   op   te   vragen   recente   Verklaring   omtrent   gedrag    (VOG)   
- Verklaring   van   goed   huurgedrag   door   uw   huidige   verhuurder    (indien   van   toepassing)   

2.3   U   staat   in   voor   de   juistheid   en   echtheid   van   de   door   u   verstrekte   gegevens.   
    

Totstandkoming   overeenkomst   
3.1   Dit   document   is   een   inten�everklaring   uwerzijds   als   kandidaat   huurder.   Het   is    geen     huurovereenkomst.     
3.2   Deze   inten�everklaring   gee�   u    geen    recht   op   accepta�e   door   de   verhuurder   als   huurder   van   de   woonruimte.   
3.3   Deze   inten�everklaring   komt   30   dagen   na   ondertekening   automa�sch   te   vervallen,   indien   u   binnen   die   periode   

niet   geaccepteerd   bent   als   huurder   door   de   verhuurder.   
3.4   Indien   u   door   de   verhuurder   geaccepteerd   wordt   als   huurder   van   de   woonruimte   dan   reserveren   wij   de   woning   

voor   u.   
3.5   Indien   u   als   huurder   wordt   geaccepteerd,   maar   u   ziet   alsnog   af   van   het   huren   van   de   betreffende   woonruimte,   

dan   bent   u   Impresco    €   295,00    verschuldigd   ter   compensa�e   van   de   door   ons   gemaakte   kosten.   
    

Aansprakelijkheid   
4.1   Impresco   is   a�ankelijk   van   de   verhuurder   voor   het   verkrijgen   van   informa�e.   Impresco   kan   daarom   geen   

garan�es   geven   over   de   juistheid,   de   volledigheid   en   actualiteit   van   de   verstrekte   informa�e   en   aanvaard   
hiervoor   geen   aansprakelijkheid.   

4.2   Indien   u   ontevreden   bent   over   onze   dienstverlening,   dan   zult   u   zich   in   beginsel   tot   Impresco   wenden   om   
gezamenlijk   te   komen   tot   een   passende   oplossing.   

Datum     Datum   
  
  

  

    

Handtekening     Handtekening   
      
      

  

    
Naam     Naam   


