
 

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN 

Om een woning te huren kan je de volgende inkomenseisen als richtlijn aanhouden: 
- Single: (gemiddeld) bruto maandinkomen van circa 3 x de maandhuur. 
- Stel: (gemiddeld) gezamenlijk bruto maandinkomen van circa 4 x de maandhuur. 

 

Afhankelijk van de persoonlijke situatie moeten de volgende documenten worden aangeleverd: 

 

 Standaard: 
- Kopie legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart); 
- Uittreksel BRP (niet ouder dan 3 maanden); 
- Eventueel een verhuurdersverklaring/verklaring hypotheekverstrekker; 
- BKR uittreksel (niet ouder dan 3 maanden). 
-  
 
In loondienst? Lever dan aan: 
- Salarisstrook van de laatste drie maanden; 
- Recente werkgeversverklaring (niet ouder dan 1 maand); 
- Kopieën van bankafschriften waarop de laatste drie salarisstortingen zichtbaar zijn; 
- Een kopie bankafschrift met afschrijving van de huur of hypotheek; 
- Jaaropgave (indien beschikbaar); 
- Kopie verblijfsvergunning (indien afkomstig uit het buitenland). 
 
 
Pensioen/AOW? Lever dan aan: 
- Inkomens verklaring van de belastingdienst (IB60); 
- Recente AOW-strook en/of jaaropgaaf, aangevuld met pensioenoverzicht; 
- Kopie bankafschrift waarop storting van pensioen en/of AOW zichtbaar is; 
- Een kopie bankafschrift met afschrijving van de huur of hypotheek. 
-  
 

  Zelfstandig ondernemer? Lever dan aan: 

- Recent uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden); 
- Een inkomstenverklaring belastingdienst (IB60); 
- Een kopie bankafschrift met daarop de afschrijving van de huur of hypotheek; 
- Jaarcijfers van afgelopen 2 jaar (voorafgaand aan de huurovereenkomst) opgemaakt  door 

een accountant/administratiekantoor. 



Aanvullende informatie 

U mag geen betalingsachterstand hebben bij uw huidige verhuurder of hypotheekverstrekker. 
Inkomsten moeten worden aangetoond door bijvoorbeeld een overzicht van Mijn UWV en een 
werkgeversverklaring of accountantsverklaring, dan wel het aanslagbiljet inkomstenbelasting. Een credit 
check is onderdeel van onze toewijzingsprocedure. De ‘Algemene bepalingen huurovereenkomst 
woonruimte’ zijn van toepassing op onze huurovereenkomsten. 

Bij twijfel of aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, zal de individuele situatie bekeken worden 
en kunnen er aanvullende voorwaarden gesteld worden. Houd er dan rekening mee dat wij een 
waarborgsom of bankgarantie vragen. 

Recht om te weigeren 

Helaas komt niet iedereen in aanmerking voor een huurwoning. Wij behouden ons het recht voor om 
potentiële huurders -zonder opgave van redenen- voor een specifieke woning te weigeren. Wij kunnen 
alleen complete woondossiers in behandeling nemen, zorg dus dat je alle gevraagde documentatie van 
jouw en eventuele partner hebt toegevoegd. 

 
Valsheid in geschrifte 

Indien aspirant huurder(s) vervalste documenten aanleveren om in aanmerking te komen voor een 
huurwoning, zijn wij genoodzaakt om aangifte te doen bij de politie wegens valsheid in geschrifte (Artikel 
225 van het Strafrecht). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uwv.nl/particulieren/mijnuwv/index.aspx
https://ikwilhuren.nu/doc/algemene-bepalingen-woonruimte-roz-2017.pdf
https://ikwilhuren.nu/doc/algemene-bepalingen-woonruimte-roz-2017.pdf

