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Intake- / inschrijfformulier  
De op dit formulier ingevulde gegevens en de eventueel nader te overleggen gegevens worden 

opgenomen in de door ons gevoerde administratie en zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. 
Dit intakeformulier graag via de mail opsturen naar NEXTHome. 

 

Persoonlijke gegevens aanvrager(s): 

Aanvrager         Partner 

Achternaam                                            m/v                                               m/v 

Voornamen (voluit)    

Adres    

Postcode     

Woonplaats    

Geboortedatum     

Telefoonnummer    

Kinderen (naam, 
geslacht, geb.datum)    

E-mailadres    

 
Burgerlijke staat Gehuwd / Ongehuwd / Samenwonend / Alleenstaand  

  

Mijn / onze interesse gaat uit naar : 
In welke bouwnummers zou je willen wonen? 

Bouwnummer(s)  Woningtype(s) 

   

  

 

Mijn / onze absolute voorkeur gaat uit naar: 
Heeft één van bovengenoemde bouwnummers jouw absolute voorkeur?  

Bouwnummer  Woningtype 
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Huidige woonsituatie aanvrager en partner: 

 Aanvrager: Partner: 

Thuiswonend (bij ouders) Ja / Nee Ja / Nee 

Huurwoning 
 
Maandelijkse huur 

Ja / Nee 
 
€ …………………….. 

Ja / Nee 
 
€ …………………….. 

Koopwoning 
 
Verwachte verkoopopbrengst van 
 
Hoe hoog is de totale huidige hypotheek 
 
Ingangsdatum hypotheek 
 
Hypotheekvorm(en)  
 
Rente huidige hypotheek 
 
Rente staat nog vast tot  
 
Waarde (hoogte) aflossingsproduct, zoals bv. polis 
spaarhypotheek of beleggingsverzekering 

Ja / Nee 
 
€ ……………………… 
 
€ ……………………… 
 
………………………… 
 
………………………… 
 
………………………… 
 
………………………… 
 
€ ……………………… 

Ja / Nee 
 
€ ……………………… 
 
€ ……………………… 
 
………………………… 
 
………………………… 
 
………………………… 
 
………………………… 
 
€ ……………………… 

 

Gegevens over het inkomen: 

Aanvrager  Partner  

Bruto per maand excl. toeslagen €  Bruto per maand excl. toeslagen €  

Vakantiegeld €  Vakantiegeld €  

13e maand Ja / Nee  13e maand Ja / Nee  

Onregelmatigheidstoeslag/ 
overwerk/provisie per maand 

€   Onregelmatigheidstoeslag/ 
overwerk/provisie per maand 

€   

In dienst vanaf   In dienst vanaf   

Vast dienstverband 

Indien nee, intentieverklaring? 

Ja / Nee 

Ja / Nee 

 Vast dienstverband 

Indien nee, intentieverklaring? 

Ja / Nee 

Ja / Nee 

 

Zelfstandig ondernemer Ja / Nee  Zelfstandig ondernemer Ja / Nee  

Sinds   Sinds   
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Prettig wonen, prettig leven! 

Welke woonlast voelt prettig en acceptabel aan in je nieuwe woonsituatie? Met welke woonlast kun je nog steeds 

de leuke dingen blijven doen in het leven? Uiteraard gaan onze Hypotheekspecialisten er alles aan doen om onder 

deze woonlast te komen.  

Jouw ideale (maximale) woonlast waarbij het leven nog prettig blijft is: € ……………. 

Vermogenspositie: 

 
Heb je spaargeld                               Ja / Nee 
 

Bedrag totaal                   € ……………………………………… 

Wil je een deel van dit spaargeld inzetten voor de aankoop van de nieuwe woning? : Ja / Nee 
 

Indien ja, hoeveel              € ……………………………………… 

 

Heb je een lopende lening, zoals een: 

Persoonlijke lening                                 Ja/Nee Openstaand bedrag € ……………    Maandbetaling € …………   

Private lease              Ja/Nee  Openstaand bedrag € ……………    Maandbetaling € …………   

Doorlopend krediet             Ja/Nee Openstaand bedrag € ……………    Maandbetaling € ………… 

Studiefinanciering                                         Ja/Nee Openstaand bedrag € ……………    Maandbetaling € ………… 

      Oorspronkelijke studieschuld € ………… 

Alimentatieverplichting (partner)               Ja/Nee  Maandbedrag € …………   

 

Heb je nog vragen en/of opmerkingen? Vul deze dan hieronder in. Wij helpen je graag.  

Je kunt hier bijvoorbeeld ook aangeven dat je de woning uit eigen middelen kunt betalen.  

 

 

 

 

 


