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Ommegangsdreef 74    
B-9250 Waasmunster  
Tel: (0032)(0)52/46.23.84   
E-mail: info@sofkur.be  
Website: www.sofkur.be 
Ond nr. 0441.563.202 – RPR Dendermonde  
IBAN: BE11 3930 1798 9448  
BIC: BBRUBEBB  
 

Datum:  
 
……/……/………… 
 
Appartement:  
 
……………………………………………………………… 
 
9120 Beveren 

 
 

Heb je interesse om het appartement dat je hebt bezichtigd te huren?  

Bezorg dan een exemplaar van deze inlichtingenfiche ingevuld terug (voor-en 

achterzijde). Je kan het zowel per mail als per post overmaken. Voor elke volwassene die 

het appartement zou willen bewonen, vul je een exemplaar in.  

 
 
 

INLICHTINGENFICHE KANDIDAAT-HUURDER (M/V) 

 

 
 

Persoonsgegevens 

    

Familienaam ……………………………………… Voornaam ……………………………… 

Geslacht M / V    

Adres …………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode ……………………………………… Plaats ……………………………… 

GSM-nummer ……………………………………… Telefoonnummer ……………………………… 

E-mail ………………………………………………………………………………………………………… 

  
Enkel in te vullen in geval van het tot stand komen van een huurovereenkomst: 

Geboortedatum …… / …… / ………… Geboorteplaats ……………………………… 

Rijksregisternummer  …… …… …… - ……… - …… 
Het rijksregisternummer en de geboorteplaats zijn verplichte vermeldingen in de huurovereenkomst. Ze dienen tot identificatiedoeleinden 

van het registratiekantoor en wij vragen deze enkel voor het volbrengen van onze wettelijke verplichtingen. Sofkur Invest bvba gebruikt 

deze informatie NIET bij het toewijzen van een huurcontract en hanteert steeds een zeer duidelijke anti-discriminatie visie in al haar 

activiteiten. 
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Beroepsactiviteit 

  

Statuut Werknemer - Zelfstandige - Werkloos – Gepensioneerd 

Andere: ……………………………………… 

Beroep ………………………………………………………………………………………………………… 

Firma ………………………………………………………………………………………………………… 

Adres firma ………………………………………………………………………………………………………… 

In dienst sinds ……/……/……. Voltijds / deeltijds 

 

Bewoners voor het appartement 

  

Aantal bewoners voor het appartement ……………………………………… 

Waarvan hoeveel kinderen ……………………………………… 

Huisdieren Nee / Ja: ………………………            

  

Diverse 

  

Huidige woning Eigen eigendom / Huurwoning 

Naam en contactgegevens  

huidige verhuurder 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Mag Sofkur Invest uw huidige verhuurder contacteren? ! Ja         ! Nee 

Hoe ben u bij Sofkur Invest terecht 

gekomen? 

Immoweb / www.sofkur.be / Mond-aan-mond 

reclame / Aangeplakte affiche aan het pand / 

Andere: ……………………………………… 

 

Eventueel als bijlage toe te voegen 

 

- kopij identiteitskaart 

- kopij recente loonbrief (niet verplicht!) 

- bewijs van tijdige betaling huishuur van 

het afgelopen jaar (niet verplicht!) 

 

Ik verklaar dat dit formulier juist en volledig is ingevuld en geef hierbij aan Sofkur Invest 

bvba uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van deze persoonsgegevens in het 

kader van mijn interesse als huurder in een onroerend goed.  
 

 

Handtekening + Datum 

 

Je privacy is belangrijk voor ons. We willen jouw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante 
manier verwerken. In ons privacy beleid leggen we je uit hoe de verwerking gebeurt en om welke 
persoonsgegevens het gaat. Je kan er alles over lezen op www.sofkur.be.  


