Bewijs van garantstelling
Proof of sponsorship
1. Gegevens garantsteller (ondergetekende)
Undersigned

1.1

Naam

|

1.2

Voornamen
Given names

|

1.3

Geboorteplaats

|

1.4

Geboortedatum

|

1.5

Nationaliteit

|

Surname

Place of birth

Date of birth

Nationality

1.6

Geboorteland

|

1.7

Telefoonnummer

|

1.8

Woonadres

|

Country of birth

Phone no.

Home address

1.9

Paspoort nummer / identiteitskaart |
Travel document no.

2. Gegevens huwelijkse/geregistreerde partner van ondergetekende
Registered partner

In geval u getrouwd bent dan wel een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, dient voor een garantstelling
tevens toestemming te worden verleend door uw huwelijkse/geregistreerde partner.
2.1

Naam

|

Surname

2.2

Voornamen

|

Given names

2.3

Nummer paspoort / identiteitskaart |
Travel document no.

Verklaart toestemming te verlenen voor de garantstelling.

Initialen garantsteller
Initials of sponsor

3. Verklaring
Als ondergetekende ga ik er mee akkoord dat dit formulier bewaard wordt, aangehecht aan de
huurovereenkomst, door de beheerder/eigenaar van de woonruimte. De gegevens zijn ook beschikbaar voor
de makelaar die de huurovereenkomst opstelt, voor controle van de financiële zekerheid en voor eerste
selectieronde. Hierna zal de kandidaat-huurder bij de eigenaar voorgelegd worden.
3.1
>

3.2

Ik verklaar hierbij financieel garant te staan voor de huur van de onder 4 benoemde persoon.

I herewith undertake to provide the Financial security of the payment of the monthly rent of the person specified
under 4.
Kruis aan

Ja / Yes

Nee / No
Please tick

Wat is de verwantschap / relatie tot de huurder?
In what way are you related to/ connected with the tenant?

3.3

Ik stel me garant voor de onder 4 genoemde huurder.
I will sponsor the tenant as specified under 4.

Ik (ondergetekende) verklaar hierbij garant te staan voor de betaling van de maandelijkse huur en de
eventuele bijkomende (service-) kosten van de onder 4 genoemde persoon gedurende een periode van 5
jaar of zoveel korter als de huurperiode duurt van de huurder. De garantstelling eindigt als op afdoende wijze
kan worden aangetoond dat de onder 4. genoemde persoon de huur per aangetekende brief heeft opgezegd en
tot één maand nadat de huurder de woonruimte heeft verlaten. Indien de onder 4. genoemde persoon kan
aantonen dat hij/zij inmiddels zelf voldoende inkomen heeft om de huur zonder garantsteller te betalen, dan
zal een aanvraag ingediend kunnen worden bij de verhuurder of KamerRaad B.V. en zal na controle indien de
documenten voldoende zijn bevonden de garantstelling eindigen.
4. Gegevens huurder
Tenant/Lessee

4.1

Naam

|

4.2

Voornamen

|

Surname
Given names

4.3

Geboorteplaats

|

4.4

Geboortedatum

|

4.5

Nationaliteit

|

Place of birth
Date of birth
Nationality

4.6

Geboorteland

|

4.7

Telefoonnummer

|

4.8

Woonobject (adres gehuurde)

|

Country of birth
Phone no.
Property

4.9

Nummer paspoort / Identiteitskaart |
Travel document no.

Initialen garantsteller
Initials of sponsor

5. Ondertekening
Signature

5.1

Plaats

|

City, Town

5.2

Datum

|

Date

5.3

Handtekening garantsteller

5.4

Handtekening van partner in geval tevens sprake is van garantstelling

Signature of sponsor

|

Registered partner of sponsor

|
6. Bijlage
6.1

Kopie ID bewijs (Geen rijbewijs)
Copy of valid passport

6.2

Kopie arbeidscontract of werkgeversverklaring die niet ouder is dan één maand
Copy employment contract

6.3

Kopie laatste twee loonstroken
Copy of last two payslips

Initialen garantsteller
Initials of sponsor

