
Aanvraagformulier voor het huren van een garage/parkeerplaats 

Gegevens hoofdaanvrager: 
Achternaam     M      V 
Voornamen (voluit) 
Beroep 
Geboortedatum en –plaats 
Adres 
Postcode en woonplaats 
Telefoonnummer Prive:             Werk: 
E-mail adres 
IBAN-nummer 
Burgerlijke staat gehuwd    samenwonend      

gescheiden  weduwe(naar)         
alleenstaand     geregistreerd partnerschap 

Datum huwelijk / samenwoning 
Gegevens eventuele partner: 
Achternaam     M      V 
Voornamen (voluit) 
Beroep 
Geboortedatum en –plaats 
Adres 
Postcode en woonplaats 
Telefoonnummer Prive:      Werk: 
E-mail adres 
Burgerlijke staat gehuwd         samenwonend      

gescheiden    weduwe(naar)         
alleenstaand        geregistreerd partnerschap 

Datum huwelijk / samenwoning 
Inkomens gegevens : 
Bruto inkomen hoofdaanvrager 
Per maand € 
Werkgever 
Adres werkgever 
Bruto inkomen eventuele partner per 
maand € 
Werkgever 
Adres werkgever 
Omschrijving verlangde garage / parkeerplaats: 
Gemeente 
Voorkeur wijk/ straat 
Doel gebruik garage 

Bij het aanvraagformulier dient u (hoofdaanvrager) een kopie salarisopgave bij te voegen alsmede 
een kopie van uw legitimatiebewijs, waarbij u het BSN weghaalt en op de kopie schrijft dat de "kopie 
bestemd is voor REBO Huurwoning", indien u gehuwd bent van u beiden. Indien u zelfstandig 
ondernemer bent, dient u een kopie uittreksel van de kamer van koophandel bij te voegen en tevens 
een kopie legitimatiebewijs, BSN weghalen en noteren 'bestemd voor REBO Huurwoning', van 
degene welke tekeningsbevoegd is. 

Deze inschrijving vervalt één jaar na de inschrijfdatum, tenzij binnen deze termijn om handhaving van 
de inschrijving is verzocht door u. Aan deze inschrijving kan geen enkel recht op een garage of 
parkeerplaats ontleend worden. 
Ondergetekende verklaart het vorenstaande naar waarheid te hebben ingevuld en machtigt 
REBO Huurwoning vertrouwelijke informatie daartoe in te winnen. 

Plaats,……………………………………………….d.d. ………………..…………..………….20……… 

Handtekening aanvrager: Handtekening partner: 

ALLEEN  EEN VOLLEDIG INGEVULD AANVRAAGFORMULIER WORDT IN BEHANDELING GENOMEN. 

REBO Huurwoning
Postbus 37 
6950 AA DIEREN 

REBO Huurwoning 
Zutphenseweg 29 C-3
7418 AH  DEVENTER  

REBO Huurwoning 
Hanzeboulevard 18
3825 PH  AMERSFOORT 

REBO Huurwoning
Melissekade 63 
3544 CT UTRECHT 

REBO Huurwoning 
Postbus 40056 
8004 DB  ZWOLLE 

REBO Huurwoning 
Hogehilweg 17F
1101 CB AMSTERDAM

...................................... ....................................
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