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X

Nee, leeg per:                                            Gewenste ingangsdatum:

Burgerlijke staat

Aanvraag hospitaverhuurder

Dit formulier uitprinten 

en met pen invullen

Nr.:

1. Aanvrager Is enig bewoner Naast de aanvrager zijn er meerdere bewoners (zie punt 4 en 6)

Voorletters & Achternaam M V

Adres

Postcode en plaats

Telefoon & Mobiel

E-mailadres  (blokletters)

Bankrekeningnummer (IBAN bankrekeningnummer voor de maandelijkse huurbetaling)

Grootte en ligging kamer

Medegebruik van

De kamer staat nu leeg

Koop- of huurwoning?

WOZ van de woning

Bezwaard met hypotheek

Naam hypotheekbank(en)

Huurder reeds bekend?

Bepaling hoogte GWE

Waarom Hospitaverhuur?

Bank of eigenaar

Borg

Huurovereenkomst e.d.

Aanvraagformulier

Kosten hospitaverhuurder

Contractkosten

Kosten verhuurproces en 

financieel beheer

Overige informatie

Datum en Handtekening

Ongehuwd Gehuwd Geregistreerd partnerschap Gescheiden Verweduwd

2. Te verhuren kamer

Ja

Kaal Gestoffeerd Gemeubileerd

De kamer ligt in een       koopwoning (vul gegevens hypotheek in) of een       huurwoning (stuur ons een kopie van uw huurovereenkomst) 

Meest recente WOZ waarde € Peiljaar:

Nee Ja (vul gegevens hieronder in)                      Met NHG (Nationale Hypotheek Garantie)

Naam bank(en):  Hypotheeknummer(s):

Nee Ja, gegevens hospitahuurder (naam, tel nummer, e-mail) meezenden

De huidige maandelijkse kosten voor gas, water en elektra bedragen momenteel  € , met          bewoners (aantal invullen)

Reden om een kamer te verhuren:

3. Aanvrager machtigt Hospitaverhuur.nl voor het:

aanvragen ontheffing van het onderverhuurverbod aan uw hypotheekbank, NHG of woningcorporatie 

incasso, beheren en op aangeven van hospitaverhuurder terugstorten van de borg aan hospitahuurder

opstellen van de kamerhuurovereenkomst & pandakte en uitvoeren van de werkzaamheden als financieel beheerder

4. Verzenden aanvraagformulier met alle bijlagen per e-mail naar info@hospitaverhuur.nl

Dit volledig ingevulde en door elke hospitaverhuurder ondertekende aanvraagformulier met kopie legitimatiebewijs van elke 

hospitaverhuurder en benodigde foto’s van de kamer (zie punt 6) verzenden per e-mail naar: info@hospitaverhuur.nl , per 

post (voldoende gefrankeerd) naar: Hospitaverhuur.nl,  Postbus 64804,  2506 CE  Den Haag of per fax: 0848 – 37 38 36

5. Kosten hospitaverhuurder (alle bedragen zijn inclusief BTW en worden altijd bij de incasso van de huurprijs verrekend)

Voor de aanvraag ontheffing onderverhuurverbod rekenen wij een tarief van € 0,-

X

X

Voor het opstellen van de kamerhuurovereenkomst rekenen wij een tarief van € 0,-X

De maandelijkse kosten voor het kamerverhuurproces en financieel beheer zijn € 45,-X

6. Ondertekening door de hospitaverhuurder(s)

Aanvrager verklaart hierbij dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en gaat akkoord met de volgende voorwaarden:X

• De aanvrager gaat ermee akkoord dat door Hospitaverhuur.nl de kamer gratis wordt aangemeld en vertoond op 

www.pararius.nl. Woningen/kamers kunnen slechts door 1 kantoor op Pararius worden aangeboden. Het is daarom niet 

mogelijk de opdracht voor aanmelding op Pararius tevens te verstrekken aan andere kantoren

• De aanvrager zendt per e-mail aan Hospitaverhuur.nl de foto’s t.b.v. de presentatie van de kamer, o.a. een foto van de 

kamer, de badkamer, de keuken, de voorzijde van de woning, de achterzijde van de woning, berging en tuin. De aan te 

leveren digitale foto’s per stuk maximaal 1 MB.

• Aanvrager gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden van Hospitaverhuur.nl (Overbruggingsverhuur B.V.), de tekst 

hiervan staat op www.hospitaverhuur.nl

Datum:                                             Handtekening (van alle hospitaverhuurders)

© 2015  FAV0114                                    Hospitaverhuur.nl is een onderdeel van Overbruggingsverhuur B.V.

Totale huurprijs Totale huurprijs  €

X

Hospitaverhuur.nl
Tijdelijke kamer(ver)huur in uw koop- of huurwoning

Oppervlakte van de kamer:          m2, de kamer ligt op de          etage (etage invullen) en bestaat uit        kamer(s) (aantal invullen)

Toilet        Keuken Badkamer Bergruimte       Fietsenberging       Tuin/balkon/terras        Wasmachine       Internet

Gedeeltelijk:

(inclusief voorschot GWE, voorschot gem. belastingen, meubilering, stoffering en beheerkosten € 45,-)

Maximale huurperiode Hospitaverhuurder is ermee bekend dat elke hospitahuurder de kamer in de woning maximaal 12 maanden mag huren


