ACCEPTATIE- EN GEGEVENSFORMULIER
Iedere woningcorporatie is verplicht bij een nieuwe verhuring een aantal gegevens te registreren. Het
volledig invullen van dit formulier is een voorwaarde om voor de woning in aanmerking te komen. U
bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens.

Adres aangeboden woning

Accepteert u de aangeboden woning?

 Ja, ik accepteer de aangeboden woning**
 Nee, ik accepteer de aangeboden woning niet*

*Reden weigering woning

Achternaam
Voorletter(s)
Huidig adres
Postcode en woonplaats
(Mobiel) telefoonnummer
Geboortedatum
IBAN rekeningnummer
E-mailadres
(met dit e-mailadres corresponderen we met u)

Achternaam medehuurder
Voorletter(s)
(Mobiel) telefoonnummer
Geboortedatum
E-mailadres
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Gezinssamenstelling (tot het gezin behorende personen wonend in dezelfde woning)
Naam kind 1
Geboortedatum
Naam kind 2
Geboortedatum
Naam kind 3
Geboortedatum
Inwonende(n)
Geboortedatum(s) inwonende(n)

Accepteert u de woning inclusief Service Huurdersonderhoud (€ 3,40 per maand)?
 Ja, ik accepteer de woning inclusief Service Huurdersonderhoud
 Nee, ik abonneer mij niet op het Service Huurdersonderhoud

Accepteert u de woning inclusief de glasverzekering (€ 1,- per maand)?
 Ja, ik accepteer de woning inclusief glasverzekering
 Nee, ik maak geen gebruik van de glasverzekering

Welke betaalwijze voor uw maandelijkse huurbetaling heeft uw voorkeur?
 Automatische incasso (Uw huurbetaling wordt geïncasseerd op iedere 1e van de maand.)
 Betaalverzoek per e-mail
 Mijn Omnia Wonen (Uw huurnota staat rond de 25e van iedere maand voor u klaar.)
 Internetbankieren (U draagt zelf zorg voor de huurbetaling voor de 1e van de maand.)

 Ik heb kennis genomen van het voorbeeld huurovereenkomst op www.omniawonen.nl.

 Ik ben op de hoogte van de Stichting Huurdersbelangen Omnia Wonen (SHOW). Het doel van de
Stichting Huurdersbelangen Omnia Wonen (SHOW) is het behartigen van de belangen van alle
(toekomstige) huurders van Omnia Wonen. De SHOW adviseert Omnia Wonen gevraagd en
ongevraagd, bijvoorbeeld over de jaarlijkse huurverhoging, het onderhoud en het aankaarten van
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misstanden. De SHOW biedt hulp aan bewonerscommissies en adviesgroepen bij problemen die zij
niet zelfstandig kunnen oplossen. Word vriend van de Stichting Huurdersbelangen Omnia Wonen.
Hoe groter de vriendenclub van de SHOW, hoe meer zij zich gesterkt voelt in het overleg met
Omnia Wonen, uw gemeente of met andere partijen die betrokken zijn bij uw woongenot.

Datum
Plaats

Handtekening huurder

Handtekening medehuurder

**Met het aanvaarden van de door u aangeboden woning en het ondertekenen van dit formulier gaat u
een overeenkomst aan met Omnia Wonen. Dit betekent o.a. dat u vóór het ondertekenen van het
huurcontract het huurbedrag van de eerste maand betaalt, ook indien u alsnog afziet van het huren
van de aangeboden woning.

Wilt u dit formulier zo snel mogelijk inleveren of opsturen? U heeft daarvoor twee mogelijkheden:
- U scant en mailt het ingevulde en ondertekende formulier naar info@omniawonen.nl, of
- U stuurt het formulier naar Omnia Wonen, Antwoordnummer 528, 3840 WB Harderwijk.
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