
Verhuurdersverklaring 
In te vullen door de huidige verhuurder 

21-601 (2020) 

Gegevens van de huurder  

Naam huurder    ___________________________________ 

Huidig adres    ___________________________________ 

Ingangsdatum huurovereenkomst ___________________________________ 

Netto huurprijs van de woning ___________________________________ 

 

In het afgelopen jaar 
  

a. Is er een betalingsachterstand geweest?  Ja  Nee 

b. Is deze achterstand inmiddels betaald of is hiervoor een 
betalingsregeling getroffen? 

 Ja  Nee 

c. Is er sprake van WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke 
Personen) situatie? 

 Ja  Nee 

 
 

    

In de afgelopen twee jaar      

a. Is er een vordering aan derden uit handen gegeven?  Ja  Nee 

b. Zijn er één of meer vonnissen geweest in verband met een 
huurachterstand? 

 Ja  Nee 

c. Is er (woon)overlast geweest?  Ja  Nee 

d. Is er een juridische procedure geweest in verband met overlast?  Ja  Nee 

 

Hebt u hierboven ergens ‘ja’ ingevuld? 

Wilt u dan hieronder uw toelichting / opmerkingen vermelden. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Ondertekening verhuurder 

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.  

Naam verhuurder ___________________________  Stempel verhuurder 

Contactpersoon ___________________________ 

Telefoon  ___________________________ 

E-mail   ___________________________ 

Handtekening     

___________________________ 

Datum   _______________  

 



Verhuurdersverklaring 
In te vullen door de vorige verhuurder 

21-601 (2020) 

Gegevens van de huurder  

Naam huurder    _____________________________________ 

Gehuurde adres   _____________________________________ 

Begin- en einddatum huurovereenkomst     _______________ - _______________ 

Netto huurprijs van de woning _____________________________________ 

 

In het laatste jaar van bewoning 
  

a. Is er een betalingsachterstand geweest?  Ja  Nee 

b. Is deze achterstand inmiddels betaald of is hiervoor een 
betalingsregeling getroffen? 

 Ja  Nee 

c. Is er sprake geweest van een WSNP-situatie? (WSNP = Wet 
Schuldsanering Natuurlijke Personen) 

 Ja  Nee 

 
 

    

In de laatste twee jaar van bewoning     

a. Is er een vordering aan derden uit handen gegeven?  Ja  Nee 

b. Zijn er één of meer vonnissen geweest in verband met een 
huurachterstand? 

 Ja  Nee 

c. Is er (woon)overlast geweest?  Ja  Nee 

d. Is er een juridische procedure geweest in verband met overlast?  Ja  Nee 

 

Hebt u hierboven ergens ‘ja’ ingevuld? 

Wilt u dan hieronder uw toelichting / opmerkingen vermelden. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Ondertekening verhuurder 

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.  

Naam verhuurder ___________________________  Stempel verhuurder 

Contactpersoon ___________________________ 

Telefoon  ___________________________ 

E-mail   ___________________________ 

Handtekening     

___________________________ 

Datum   _______________  

 


