Van huurder in loondienst










Kopie van het identiteitsbewijs;
Inschrijvingsbewijs Basisregistratie Personen (BRP);
Recente en ondertekende verhuurdersverklaring;
Bewijs van vorig woonadres (bijv. een brief op naam van de kandidaat waarop het vorige
woonadres is benoemd);
Recent ondertekende werkgeversverklaring;
Tenminste drie recente salarisstroken;
Bankafschriften met hierop zichtbaar:
 de voor- en achternaam en IBAN van de kandidaat;
 de bijschrijvingen van het salaris conform de aangeleverde salarisstroken;
 de afschrijvingen van de huur van de laatste drie maandhuren;
Kopie bank betaalpas voor- en achterzijde inclusief handtekening (corresponderend met
rekening op bankafschriften).

Van expat huurders











Kopie van het identiteitsbewijs voor- en achterzijde voorzien van handtekening;
Verblijfsvergunning;
Recent ondertekende werkgeversverklaring;
Recent ondertekende arbeidsovereenkomst;
Recent ondertekend werkcontract (voor de periode in NL);
Opdrachtplaatsing van het bedrijf;
Tenminste drie recente salarisstroken (indien van toepassing);
Bankafschriften met hierop zichtbaar:
o de voor- en achternaam en IBAN van de kandidaat;
o de bijschrijvingen van het salaris conform de aangeleverde salarisstroken;
o de afschrijvingen van de huur van de laatste drie maandhuren (indien van
toepassing);
Kopie bank betaalpas voor- en achterzijde inclusief handtekening (corresponderend met
rekening op bankafschriften).

Van huurders als ZZP zelfstandig ondernemer











Kopie van het identiteitsbewijs;
Inschrijvingsbewijs Basisregistratie Personen (BRP);
Recente en ondertekende verhuurdersverklaring;
Bewijs van vorig woonadres (bijv. een brief op naam van de kandidaat waarop het vorige
woonadres is benoemd);
Recent KvK uittreksel;
Inkomensverklaring - voorheen IB60-verklaring - over de afgelopen 3 kalenderjaren;
Jaarverslag en accountantsverklaring met benoeming van het netto resultaat in het laatste
kalenderjaar en prognose voor de komende 12 maanden;
Bankafschriften met hierop zichtbaar:
o de voor- en achternaam en IBAN van de kandidaat;
o de bijschrijvingen van het salaris conform de aangeleverde salarisstroken;
o de afschrijvingen van de huur van de laatste drie maandhuren;
Kopie bank betaalpas voor- en achterzijde inclusief handtekening (corresponderend met
rekening op bankafschriften).

Van huurders als student











Kopie van het identiteitsbewijs;
Inschrijvingsbewijs Basisregistratie Personen (BRP);
Recente en ondertekende verhuurdersverklaring;
Bewijs van vorig woonadres (bijv. een brief op naam van de kandidaat waarop het vorige
woonadres is benoemd);
Recente en ondertekende borgstellingsovereenkomst (indien van toepassing);
Alle documenten van borgsteller genoemd in de borgstellingsovereenkomst;
Inkomstenoverzicht studiefinanciering;
Bankafschriften met hierop zichtbaar:
 de voor- en achternaam en IBAN van de kandidaat;
 de bijschrijvingen van het salaris conform de aangeleverde salarisstroken;
 de afschrijvingen van de huur van de laatste drie maandhuren;
Kopie bank betaalpas voor- en achterzijde inclusief handtekening (corresponderend met
rekening op bankafschriften).

