
Solide Verhuur 
Lübeckweg 2 
9723 HE Groningen 

Postbus 11080 
9700 CB Groningen 

verhuur@solidevastgoedbeheer.nl 
050 – 313 75 80 

Personalia 
Voornaam en achternaam :……………………………………………………………………………………........... 
Geslacht        :……………………………………………………………………………………........... 
Geboortedatum en -plaats :……………………………………………………………………………………........... 
Burgerlijke staat   :……………………………………………………………………………………........... 

Huidig adres 
Straat en huisnummer  :……………………………………………………………………………………........... 
Postcode en woonplaats :……………………………………………………………………………………........... 

Contactgegevens 
Telefoon :……………………………………………………………………………………........... 
Emailadres        :……………………………………………………………………………………........... 
Naam en telefoonnummer bij nood :……………………………………………………………………………………........... 

Overige 
Beroep / Opleiding :……………………………………………………………………………………........... 
Inkomen per maand bruto :……………………………………………………………………………………........... 
IBAN  :……………………………………………………………………………………........... 

□ Ik (potentieel huurder) geef toestemming voor de verwerking van bovenstaande persoonsgegevens, die
worden gebruikt om te beoordelen of ik in aanmerking kom voor een huurovereenkomst. Indien binnen zes
maanden na ondertekening geen huurovereenkomst wordt gesloten zal Solide Vastgoed Beheer Groningen de
gegevens onmiddellijk verwijderen. Ik ga akkoord met het privacybeleid van Solide Vastgoed Beheer
Groningen, zoals vermeld op haar website: www.solidevastgoedbeheer.nl.

Bijlage: aan te leveren documenten 

Indien studerend 
- Akte van garantstelling 

ouder(s)/verzorger(s); 
- Verhuurdersverklaring;
- Laatste salarisstrook (zonder BSN);
- Kopie van geldig legitimatiebewijs

(zonder foto en BSN);
- Bewijs inschrijving studie.

Indien werkend 
- Akte van garantstelling

ouder(s)/verzorger(s) indien inkomen
<€ 2.200,- bruto;

- Verhuurdersverklaring;
- Kopie van geldig legitimatiebewijs

(zonder foto en BSN);
- Laatste salarisstrook.

FORMULIER: GEGEVENS HUURDER 



 

 

 
 
De ondergetekenden (ouder/voogd/verzorger) 
  
Naam garantsteller          :……………………………………………………………………………………..  
Adres, postcode, woonplaats       :……………………………………………………………………………………..  
Telefoon    :…………………………………………………………………………………….. 
Emailadres                      :……………………………………………………………………………………..  
 
 
Verklaren zich hiermede ten behoeve van (VERHUURDER)   
   
Naam                                  :……………………………………………………………………………………..  
Per adres                             : Lubeckweg 2, te Groningen. 
 
 
Te stellen tot borg voor en hoofdelijk medeschuldenaar met de hierna te hoofdschuldenaar, te 
weten (HUURDER) 
  

Naam                                   :……………………………………………………………………………………..  
Straat en huisnummer                  :……………………………………………………………………………………..  
Postcode en woonplaats     :…………………………………………………………………………………….. 
Geboortedatum                   :…………………………………………………………………………………….. 
 
 
Inzake alle betalingsverplichtingen van de hoofdschuldenaar uit hoofde van de huurovereenkomst: 
 
Ingangsdatum                     :…………………………………………………………………………………….. 
Betreffende (huuradres)      :…………………………………………………………………………………….. 
 
Eén en ander onder de volgende voorwaarden: 
 
De huurprijs incl. bijkomende kosten bedraagt € …….   per maand bij vooruitbetaling te voldoen. Dit 
bedrag kan jaarlijks geïndexeerd worden. Het maximum bedrag van de garantstelling bedraagt zes 
maal de maandhuur, zijnde een totaalbedrag van € ………  
De garantstellers zullen tot betaling verplicht zijn zodra de hoofdschuldenaar in gebreke is in de 
nakoming van zijn verplichting tot betaling uit onderhavige huurovereenkomst.  
 
 
□ Ik (garantsteller) geef toestemming voor de verwerking van bovenstaande persoonsgegevens, die worden 
gebruikt om te beoordelen of een derde in aanmerking komt voor een huurovereenkomst. Tevens worden de 
gegevens gebruikt voor de uitvoering van de huurovereenkomst.  Indien binnen zes maanden na ondertekening 
geen huurovereenkomst wordt gesloten zal Solide Vastgoed Beheer Groningen de gegevens onmiddellijk 
verwijderen. Ik ga akkoord met het privacybeleid van Solide Vastgoed Beheer Groningen, zoals vermeld op haar 
website: www.solidevastgoedbeheer.nl. 
 
Aldus getekend te Groningen                                    Datum:  

De garantsteller  VERHUURDER 
   
De heer / Mevrouw:    
 
(Handtekening) 

 
 
 

 
 
(Handtekening) 

 
 
 
*Kopieën van de paspoorten van de garantsteller(s) bijvoegen. 

AKTE VAN GARANTSTELLING 



 

 
 

 
 
Naam verhuurder  :………………………………………………………………………………………………………… 
Adres    :………………………………………………………………………………………………………… 
Postcode en plaats  :………………………………………………………………………………………………………… 
Telefoonnummer  :………………………………………………………………………………………………………… 
 
Verhuurder verklaart dat de woonruimte; 
 
Adres    :………………………………………………………………………………………………………… 
Postcode en plaats  :………………………………………………………………………………………………………… 
Naam huurder   :………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
De kale huur van bovengenoemde woonruimte bedraagt  €……………..,- 
 

*Omcirkel wat van toepassing is 
 

1. Huurder heeft op onderstaande datum wel / geen huurachterstand. 
2. De huur van de woonruimte wordt wel / niet regelmatig betaald. 
3. De manier van bewoning geeft wel / geen aanleiding tot opmerkingen. 

 
 
Opmerkingen:………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
 
 
Plaats:   Datum:     Plaats:    Datum: 
 
 
 
 
(handtekening verhuurder)     (handtekening huurder) 
 
 
 
 
(stempel verhuurder) 

VERHUURDERSVERKLARING 


