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Ondanks dat zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat deze presentatie afwijkt van de werkelijke situatie. Aan onvolkomenheden in de vermelde 
gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

 
 
HOORN, Arminiaanse Glop 2 (entree via het Ramen tussen nr 16 en 18) 
Luxe 2 kamer appartementen op een super plek in de binnenstad!  
Het appartement is gestoffeerd en voorzien van vloerafwerking.  
Het vanillekleurige keukenunit is uitgerust met inbouwapparatuur en de badkamer ziet er compleet en 
eigentijds uit in zwart/witte kleurstelling met douchehoek en wastafel, separaat toilet en praktische 
wasruimte. Voor gezamenlijk gebruik is er een fantastisch dakterras van circa 120 m2. Verder is er 
ruimte voor het stallen van de fietsen 
 
 
 
 
 
Gouw 
Gouw is de naam voor het water dat vanuit het binnenland Hoorn binnenstroomde en ook wel de Tocht werd 
genoemd. Via Nieuwland, Gouw, Nieuwstraat , Kerkstraat, Rode Steen, Havensteeg en  Nieuwendam bereikte 
het de Zuiderzee. Toen Hoorn zich tot stadje had ontwikkeld en over een kleine maar veilige haven beschikte: 
de Nieuwendam, bleef de Gouw een belangrijk binnenwater. De naam Gouw was in de stad gereserveerd 
voor het gedeelte van de huidige Gouw en de Nieuwstraat; vanaf circa 1400 werd ook de naam Waterstraat 
hier gebruikt. In 1420 wordt het gedeelte van het water tussen Rode Steenen een plek even voorbij de Lange 
Kerkstraat gedempt, zo ontstaat de huidige Kerkstraat. In 1561 volgt de demping van wat nu de Nieuwstraat 
heet. In 1584 werd het gedeelte tussen Nieuwsteeg en Gedempte Turfhaven overwelfd en kreeg de nieuwe 
straat de oude naam Gouw. Op de plattegrond van 1582 is de Gouw nog als gracht te zien. Langs de 
ongedempte Gouw, van Nieuwland tot Rode Steen, vestigden zich de voor het maatschappelijk en geestelijk 
leven gewichte instellingen: de Grote Kerk, het St. Jans Gasthuis, het Hieronymieten en St. Ceciliaklooster.  
 
Bron: Hoorn / huizen, straten, mensen 
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Voorzieningen 

 Nieuwe installaties  
 HR combi c.v. ketel met radiatoren en thermosstatische kranen 
 Woonkamer voorzien van kamerthermostaat 
 Wasmachine-/drogeraansluiting 
 Luxe open keuken, inclusief vaatwasser, afzuigkap,   
 koel-/vriescombinatie en gaskooktoestel 
 Luxe nieuwe badkamer met douche en wastafel, betegeld tot  
 aan het plafond met witte tegels en afgezet met zwarte bies. Vloer  
 zwart/wit geblokte tegels in dambord motief 
 Wanden en plafonds zijn gesausd 
 Vloeren zijn voorzien van laminaat 
 Binnenkozijnen met stompe paneeldeuren 
 Kozijnen en ramen afgewerkt 
 Voor de ramen hangen gordijnen en vitrages 
 Mechanische ventilatie 

 
 
Verdere bijzonderheden 
- minimale huurtermijn 25 maanden jaar  
- servicekosten € 45,00 per maand 
- voorschot energie: € 95,00 per maand  
-  voorschot water: € 15,00 per maand   
- nieuwe huurder betaalt eenmalig € 250,-- mutatiekosten aan verhuurder 
- geen huisdieren toegestaan 
- waarborgsom twee maanden 
- inkomenseis: € 34.000,-- bruto per jaar 
- huurpenningen worden via een automatische incasso van de rekening geïncasseerd  
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Bouwjaar   : in 2012 geheel vernieuwbouwd 
 

   
Huurprijs:    € 785,00 per maand 
 
Servicekosten  : € 45,00 per maand  
 
Voorschot energie  : € 95,00 per maand  
 
Voorschot water  : € 15,00 per maand  

 
Aanvaarding  : in overleg, kan spoedig 
 
Verwarming/warm water : via HR c.v. ketel (2012) 
 
Keuken   : luxe unit uitgerust met vaatwasser, afzuigkap, gaskomfoor en 

koel-/ vriescombinatie 
 
Badkamer   : volledig betegelde wit/zwarte badkamer met wastafel en  

douchehoek 
 
Berging   :  gezamenlijke stalling tbv fietsen aanwezig 
 
Dakterras (ca. 120 m2) : op het westen / zuidwesten, ten behoeve van gezamenlijk  
     gebruik 
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WONINGAANVRAAGFORMULIER voor Arminiaanse Glop 2 te Hoorn 
 
 
1. Persoonlijke gegevens (kopie legitimatie meezenden) 
 
Naam  ……………………………………………………………..……………………….………..… 
Voornamen (voluit)  ………….….………………………….………………………………..……………………... 
Straat  ………………..……………………….…….……………........................................ 
Postcode en plaats                       ………………….…………………………....……….........……………...................... 
Telefoonnummer Privé  ………………….….......... Werk ..……….........………..………………………….... 
E-mail adres ……………………………………………………………..……………………….………..… 
Geboortedatum ……………………………………………………………..……………………….………..… 
Geboorteplaats  ……………………………………………………………..……………………….………..… 
Geslacht    M / V 
Burgerlijke staat ……………………………………………………………..……………………….………..… 
Bankrekeningnummer ……………………………………………………………..……………………….………..… 
 
2.  Persoonlijke gegevens echtgeno(o)t(e) of samenlevingspartner (kopie legitimatie meezenden) 
 
Naam  ……………………………………………………………..……………………….………..… 
Voornamen (voluit)  ……………………………………………………………..……………………….………..… 
Straat  ……………………………………………………………..……………………….………..… 
Postcode en plaats  ……………………………………………………………..……………………….………..… 
Telefoonnummer Privé  ………………….….......... Werk ..……….........………..………………………….... 
E-mail adres ……………………………………………………………..……………………….………..… 
Geboortedatum ……………………………………………………………..……………………….………..… 
Geboorteplaats  ……………………………………………………………..……………………….………..… 
Geslacht    M / V 
Burgerlijke staat ……………………………………………………………..……………………….………..… 
Bankrekeningnummer ……………………………………………………………..……………………….………..… 
 
3.  Aantal bewoners  
 
Met hoeveel personen gaat u de woning  
bewonen  .... personen 
Relatie tot elkaar Partner  ja / nee Nee, namelijk ...………………… 
Aantal en leeftijd kinderen    ….. kinderen, leeftijd(en) ………..……... jaar 
Indien huisdieren, welke ………………………………………………..…………………….…… 
 



 
 
 
Ondanks dat zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat deze presentatie afwijkt van de werkelijke situatie. Aan onvolkomenheden in de vermelde 
gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. 

 
4.  Inkomstenbron 
 
Bent u in loondienst     Ja / nee 
Zo ja, naam werkgever  ………………………………………………..…………………….…… 
In dienst sinds/soort contract lopende tot ………………………………………………..…………………….…… 
Adres en telefoon werkgever  ………………………………………………..…………………….…… 
Bent u zelfstandig ondernemer  Ja / nee 
Zo ja, sinds wanneer  ………………………………………………..…………………….…… 
Uw bruto jaarinkomen met toeslagen  € ……………………………………………..…………………….…… 
Heeft u eventuele andere bronnen  
van inkomsten, zoals W.W./W.A.O./ 
WIA/pensioen/alimentatie e.d. ¹)  Ja / nee 
Zo ja, welke en hoeveel bedraagt deze € ……………………………………………..…………………….…… 
 
5.  Inkomstenbron echtgeno(o)t(e) of samenlevingspartner 
 
Bent u in loondienst     Ja / nee 
Zo ja, naam werkgever  ………………………………………………..…………………….…… 
In dienst sinds/soort contract lopende tot ………………………………………………..…………………….…… 
Adres en telefoon werkgever  ………………………………………………..…………………….…… 
Bent u zelfstandig ondernemer  Ja / nee 
Zo ja, sinds wanneer  ………………………………………………..…………………….…… 
Uw bruto jaarinkomen met toeslagen  € ……………………………………………..…………………….…… 
Heeft u eventuele andere bronnen  
van inkomsten, zoals W.W./W.A.O./ 
WIA/pensioen/alimentatie e.d. ¹)  Ja / nee 
Zo ja, welke en hoeveel bedraagt deze € ……………………………………………..…………………….…… 
 
¹) s.v.p. inkomstenverklaring(en) meezenden 
 
6.  Financiële verplichtingen 
 
Heeft u of uw echtgeno(o)t(e) of samenlevingspartner enige  
borgtocht aangegaan of garantie gegeven      Ja / nee 
Heeft u of uw echtgeno(o)t(e) of samenlevingspartner enige  
geldleningen of (personal) lease contracten lopen    Ja / nee 
Zo ja, bij welke kredietverstrekker   ………………………………………………..…………………….…… 
Openstaand bedrag     € ……………………………………………..…………………….…… 
Heeft u of uw echtgeno(o)t(e) of samenlevingspartner een  
hypotheek waarop rente en aflossing dienen te worden betaald   Ja / nee 
Zo ja, bij welke bancaire instelling  ………………………………………………..…………………….…… 



 
 
 
Ondanks dat zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat deze presentatie afwijkt van de werkelijke situatie. Aan onvolkomenheden in de vermelde 
gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. 

Openstaand bedrag     € ……………………………………………..…………………….…… 
Alimentatieverplichtingen   € ………………..……………………per week / per maand 
 
7. Huidige woonsituatie 
 
Bezit u een eigen woning    Ja / nee 
Zo nee, wie is de verhuurder/beheerder ……………………………………………..……………………….…… 
Adres       ……………………………………………..……………………….…… 
Postcode en plaats     ……………………………………………..……………………….…… 
Telefoonnummer     ……………………………………………..……………………….…… 
Huidige bruto huurprijs per maand   € …………………………………………..……………………….…… 
Huidige netto woonlasten koopwoning € …………………………………………..……………………….…… 
Momenteel woonachtig in een  eengezinswoning/flatwoning  
Bent u hoofdbewoner of inwonend   ……………………………………………..……………………….…… 
Ontvangt u huurtoeslag    Ja / nee 
 
8. Gewenste woonsituatie 
 
Voorkeur (verdieping/type) ……………………………………………………………….……….…. 
Welke huurprijs bent u bereid te betalen €………………………...excl. service- en of stookkosten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ondanks dat zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat deze presentatie afwijkt van de werkelijke situatie. Aan onvolkomenheden in de vermelde 
gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. 

De volgende documenten dient u als PDF-bestand te verstrekken of te uploaden bij het 
woningaanvraagformulier. Deze zullen gebruikt worden om te toetsen of u in aanmerking komt voor een 
huurwoning. 
 

 Paspoort  / ID  kaart 
 Verhuurdersverklaring /hypotheekverklaring 

 
U bent werknemer in vaste dienst: 
 

 Drie recente loonstroken  
 Werkgeversverklaring 

 

U bent gepensioneerd: 
 

 AOW-opgave 
 Pensioenopgave 

 
U bent zelfstandig ondernemer: 
 

 Inschrijving handelsregister KvK 
 Geaccordeerde jaarrekening van de 

afgelopen twee jaar of 
 Aangifte inkomstenbelasting van de 

afgelopen twee jaar 
 Begroting/prognose lopende jaar. 

Aanvullende inkomsten: 
 

 Alimentatie - kopie 
echtscheidingsconvenant; 

• Vermogen - kopie bankafschrift 
 

 
N.B. wanneer de hiervoor genoemde bescheiden ontbreken, kan uw aanvraag niet in behandeling worden 
genomen. Zie verder onze verhuurvoorwaarden. 
 
Het is ondergetekende bekend: 
 
1. dat aan het indienen van dit formulier geen enkel recht kan worden ontleend en dat geen 

huurovereenkomst tot stand komt alvorens door zowel huurder als verhuurder een huurovereenkomst 
is ondertekend; 

2. dat vóór oplevering van de woning de eerste maand huur, de overeengekomen waarborgsom van 
twee maanden bruto huur en de administratiekosten dienen te zijn voldaan en het huurcontract door 
de huurder getekend is; 

3. dat deze aanvraag alleen in behandeling wordt genomen indien deze volledig is ingevuld; 
4. dat bij de eventuele totstandkoming van een huurovereenkomst mutatiekosten verschuldigd zijn; 
5. dat de eventuele huurovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd d.w.z. de duur van minimaal 

2 jaar en 1 maand. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ondanks dat zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat deze presentatie afwijkt van de werkelijke situatie. Aan onvolkomenheden in de vermelde 
gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. 

Ondergetekende verklaart: 
 
- blijkens ondertekening akkoord te gaan met het bovenstaande; 
- hij / zij dit formulier naar waarheid heeft ingevuld; 
- schriftelijk melding te maken indien gegevens die hij / zij verstrekt heeft niet meer juist zijn; 
- zijn / haar uitdrukkelijke toestemming te geven voor het opvragen van persoonsgegevens bij relevante 

instanties; 
 
Met oog op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verklaart ondergetekende: 
 
- hierbij toestemming te verlenen voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens door de 

verhuurder en projectmakelaar uitsluitend met als doel het aangaan van een huurovereenkomst. 
 
Indien kandidaat-huurder na het geven van een akkoord voor het huren van een woonruimte, om redenen welke niet aan 
verhuurder zijn toe te rekenen, de woonruimte niet langer wenst te huren, is kandidaat-huurder gehouden aan verhuurder de 
overeengekomen administratiekosten te voldoen die hij/zij aan verhuurder verschuldigd zou zijn geweest indien definitief een 
huurovereenkomst tot stand zou zijn gekomen.   
 
Aldus naar waarheid ingevuld te .............................. op ............... 2021 
 
Handtekening 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ondanks dat zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat deze presentatie afwijkt van de werkelijke situatie. Aan onvolkomenheden in de vermelde 
gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. 

VERKLARING VERHUURDER / BEHEERDER 
(s.v.p. volledig door de verhuurder/beheerder in te laten vullen) 
 
Ondergetekende: ..............................te: ……………………………………….……......, verklaart hierbij dat 
 
Huurder :     …………………………………  
Adres :     …………………………………  
Plaats :     ………………………………… 
Huurder sinds :    …………………………………  
Kale huur :     …………………………………  
Servicekosten/energiekosten : ………………………………… 
Bruto huur:    ………………………………… 
 
Wel/geen* huurschuld heeft. 
 
Indien wel, hoe groot is het bedrag € ...................................... 
 
Aantal maanden achterstand ........................................ 
 
Wel/geen* betalingsregeling getroffen 
 
Wel/niet* tijdig aan de maandelijkse huurverplichtingen heeft voldaan gedurende de volledige huurperiode 
 
Wel/niet* aanleiding geeft tot klachten over de manier van bewonen van bovengenoemde 
woning 
 
Wel/niet* op enige wijze overlast heeft veroorzaakt 
 
Indien wel, aard van de overlast:............................................................................................. 
 
Firmastempel       Handtekening 
 
 
 
 
Datum:  ……………….2021    ………………………………………  
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is 



 
 
 
Ondanks dat zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat deze presentatie afwijkt van de werkelijke situatie. Aan onvolkomenheden in de vermelde 
gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. 

WERKGEVERSVERKLARING  (s.v.p. volledig door de werkgever in te laten vullen) 
 
Naam werkgever: ………………………………………….………………………………………….………… 
Contactpersoon: ………………………………..……………………………………………………………… 
Functie contactpersoon: ………………………………..……………………………………………………………… 
Adres:  ………………………………..……………………………………………………………… 
Postcode en woonplaats: ………………………………..……………………………………………………………… 
Telefoon:  ………………………………..……………………………………………………………… 
 
Bovengenoemde verklaart hierbij dat de hierna te noemen werkne(e)m(st)er in zijn dienst werkzaam is 
volgens de eveneens hierna vermelde gegevens.  
 
Naam werkne(e)m(st)er: ………………………………..……………………………………………………………… 
Adres: ………………………………..……………………………………………………………… 
Postcode en woonplaats: ………………………………..……………………………………………………………… 
Geboortedatum: ………………………………..……………………………………………………………… 
Datum indiensttreding: ………………………………..……………………………………………………………… 
Functie: ………………………………..……………………………………………………………… 
 
Soort dienstverband  Fulltime/parttime voor …. uur per week 
Duur v/d dienstbetrekking Onbepaalde tijd/bepaalde tijd tot……………..  
Contractvorm (indien  
voor bepaalde tijd)  …………………………………….…………………………… 
Zijn er voornemens het  
dienstverband te beëindigen Ja/nee 
Bruto jaarinkomen  €……………………………………….…incl. toeslagen  
Is er sprake van loonbeslag Ja/nee, zo ja hoogte loonbeslag € .………………………………………… 
 
Ondertekende verklaart namens werkgever dat hij/zij alle gegevens naar waarheid heeft ingevuld en 
ondertekend te ........................................., d.d. ...........................2021 
 
Firmastempel        Naam ondertekenaar: 
 
 
 

……………………………………  
     Handtekening 

 
Indien u geen werkgeversverklaring kunt overleggen gelieve jaaropgave(n) van uw uitkeringsinstantie(s) bij te 
sluiten. 
 
 
 



 
 
 
Ondanks dat zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat deze presentatie afwijkt van de werkelijke situatie. Aan onvolkomenheden in de vermelde 
gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. 

 
Huurvoorwaarden 

 
De volgende documenten dient u als PDF-bestand te verstrekken of te uploaden bij het 
woningaanvraagformulier. Deze zullen gebruikt worden om te toetsen of u in aanmerking komt voor een 
huurwoning. 
 

 Paspoort  / ID  kaart 
 Verhuurdersverklaring /hypotheekverklaring 

 
U bent werknemer in vaste dienst: 
 

 Drie recente loonstroken  
 Werkgeversverklaring 

 

U bent gepensioneerd: 
 

 AOW-opgave 
 Pensioenopgave 

 
U bent zelfstandig ondernemer: 
 

 Inschrijving handelsregister KvK 
 Geaccordeerde jaarrekening van de 

afgelopen twee jaar of 
 Aangifte inkomstenbelasting van de 

afgelopen twee jaar 
 Begroting/prognose lopende jaar. 

Aanvullende inkomsten: 
 

 Alimentatie - kopie 
echtscheidingsconvenant; 

• Vermogen - kopie bankafschrift 
 

 
Afhankelijk van de situatie kan het voorkomen dat ter verduidelijking van het dossier aanvullende gegevens 
gevraagd worden naast de eerdergenoemde documentatie. 
 

 
 Voor het afsluiten van het contract vragen wij éénmalig € 250,00 inclusief BTW mutatiekosten; 

 
 De minimale huurperiode is 25 maanden; 

 
 Bij het sluiten van een huurcontract vragen wij standaard 2 maanden bruto huur als waarborgsom (bij 

ondernemers is dit drie maanden). Op basis van uw situatie kunnen wij besluiten af te wijken van de 
standaard; 

 
 Een onderdeel van de toetsing is het uitvoeren van een credit-check. Bij een credit-check wordt bijvoorbeeld 

gekeken naar (negatieve) betalingservaringen in de afgelopen jaren. Deze uitslag maakt onderdeel uit van de 
beoordeling van een financieel risico. 

 Documenten 

 Overige voorwaarden 



 
 
 
Ondanks dat zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat deze presentatie afwijkt van de werkelijke situatie. Aan onvolkomenheden in de vermelde 
gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

 
 
Om te kunnen huren, dient u te voldoen aan een inkomensnorm. Deze inkomensnorm komt erop neer dat u 
bruto inkomen per maand (zonder variabele toeslagen) minimaal 3,5 maal de bruto maandhuur dient te zijn. De 
makelaar(s) controleren na ontvangst of u voldoet aan de inkomensnorm. 
 
Bent u in loondienst? 
Tot uw maandinkomen rekent u uw bruto salaris inclusief vakantiegeld maar exclusief bonussen of andere 
variabele toeslagen. 
 
Bent u zelfstandig ondernemer? 
De netto jaarwinst vóór belasting mag u delen door 12 om tot het bruto maandinkomen te komen. Voor 
ondernemers  geldt een borg van drie maanden huur. 
 
Bent u gepensioneerd? 
Dan mag u 30% bij het beschikbare maandelijkse inkomen optellen om tot het bruto maandinkomen te komen. 
 
Extra inkomsten? 
Indien u vermogen heeft dan mag u 10% van het vermogen gedeeld door 12 optellen bij het bruto 
maandinkomen. Indien u partneralimentatie ontvangt mag u dit optellen bij het bruto maandinkomen 
(kinderalimentatie wordt niet meegeteld). 
 
Gaat u samen huren? 
Als u met uw partner een aantoonbare duurzame huishouding voert, komt u in aanmerking om een woning 
samen te huren. U kunt dan beide inkomens meetellen om tot uw maximale huurprijs te komen. In het geval één 
van de partners een tijdelijke dienstbetrekking heeft mag 50% van dit inkomen opgeteld worden bij het 
inkomen van degene met een vaste dienstbetrekking om aan de inkomensnorm te voldoen.  
 
 

 Inkomensnorm 


