Inschrijfformulier Stadspoort Zuid
Heeft u vragen over dit formulier?
Neem contact op met het verhuurteam via contact@stadspoortzuid.nl.

Aanvrager
Achternaam: 					
m/v*
Voornamen (voluit):
Beroep:
Geboortedatum en –plaats:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Mobiel telefoonnummer:
E-mailadres:
BSN nummer:
Burgerlijke staat:*
Alleenstaand/samenwonend/gehuwd/geregistreerd partnerschap/gescheiden/weduwe(naar)/*
S.v.p. kopie legitimatiebewijs toevoegen.

Medeaanvrager
Achternaam: 					
m/v*
Voornamen (voluit):
Beroep:
Geboortedatum en –plaats:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Mobiel telefoonnummer:
E-mailadres:
BSN nummer:
Burgerlijke staat:*
Alleenstaand/samenwonend/gehuwd/geregistreerd partnerschap/gescheiden/weduwe(naar)/*
S.v.p. kopie legitimatiebewijs toevoegen.

Huisgenoten
Aantal inwonende kinderen/eventuele andere inwonenden:
Naam:
Geboortedatum:
Naam:
Geboortedatum:
Naam:
Geboortedatum:
Naam:
Geboortedatum:
Huisdieren: ja/nee*, zo ja van welk soort:
Muziekinstrument ja/nee*, zo ja van welk soort:

* Doorhalen wat niet van toepassing is.
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Financiële verplichtingen
Heeft u of de medeaanvrager financiële verplichtingen? Ja/nee*
Zo ja:
Hypotheeksom huidige woning: €
Verkoopwaarde:
€
Som persoonlijke lening(en):
€
Betaling per maand: €
Te betalen alimentatie per maand: €

Uw Inkomen
Gegevens omtrent uw inkomen loondienst/zelfstandig/uitkering*
Indien zelfstandig
Sinds wanneer:
Naam en vestigingsplaats bedrijf:
S.v.p. kopie van het laatste aanslagbiljet inkomstenbelasting en uittreksel KvK bijsluiten.
Indien in loondienst
Naam werkgever:
Adres, postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
S.v.p. kopie van de laatste drie loonstroken toevoegen en drie recente bankafschriften waarop
de drie stortingen te zien zijn.
Indien uitkeringsgerechtigd
Sinds wanneer:
Wat voor soort uitkering:
S.v.p. kopie bewijsstukken bijvoegen.
Bruto inkomen per maand
Aanvrager:
€
Partner:
€
Andere bronnen van inkomsten (alimentatie, eigen vermogen, e.a.): €
Totaal:
€

Huidige woonruimte
Huidige woonruimte: koop/huur/inwonend*
Type woning: eengezinswoning/appartement/anders, nl.:
Aantal slaapkamers:
Maandlast, exclusief servicekosten: €
Naam eigenaar/beheerder:
Wonende te:
Wat is de reden van je verhuizing:

* Doorhalen wat niet van toepassing is.
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De appartementen zijn, op basis van de leegstandswet, beschikbaar vanaf 1 mei 2017 tot en met
1 februari 2022. Vanaf wanneer wilt u het appartement huren?
Voorkeursadres
Welke woningen hebben uw voorkeur? (Zie plattegronden)
Voorkeursadres 1:
Voorkeursadres 2:
Voorkeursadres 3:
Voorkeursadres 4:
Voorkeursadres 5:
Ik ben geïnteresseerd in elke woning tot: €
Servicekosten
De servicekosten verschillen per appartement. Kijk voor meer informatie in het huuroverzicht.
De servicekosten worden jaarlijks verrekend, maar zullen nooit meer bedragen dan het
aangegeven bedrag. Dit is dus het maximale bedrag, de servicekosten kunnen wel lager
worden.
Onder de servicekosten vallen onder andere:
• Gebruik van centrale (stads)verwarming.
• Gebruik van elektriciteit (koken gaat elektrisch)
• Gebruik van water
• Supersnel en onbeperkt (glasvezel)internet (1000/1000 mbps)
• Schoonmaak van de centrale hallen en het trappenhuis
• 4 x per jaar glasbewassing
• Onderhoud van de gerenoveerde liften, ventilatie en andere gebouwinstallaties
• Onderhoud en schoonmaak van de buitenruimte, waaronder het nieuw aan te leggen groen
ter plaatse van de parkeerplaats tussen gebouw 200 en 400.
• Aanwezigheid van huismeester op het complex (tijdens kantoortijden)
NB TV abonnementen vallen niet onder servicekosten.
Autobezit
Ja
Nee
Parkeerplaats
Het huren van een parkeerplaats is mogelijk voor € 50,- per maand.
Ja, ik heb interesse in een parkeerplaats
Ja, ik heb interesse in twee parkeerplaatsen
Nee, ik heb geen interesse in een parkeerplaats

Controleer of u voldoet aan de inkomensrichtlijnen. Zo ja, vul het inschrijfformulier in,
voeg de gevraagde documenten toe en stuur de complete set, bij voorkeur digitaal, naar
contact@stadspoortzuid.nl of per post naar Utrechtseweg 67, 3704 HB in Zeist t.a.v. UVB
Verhuur BV.

Inschrijfformulier Stadspoort Zuid 3/4

Algemene bepalingen
1. Aan deze inschrijving kan uiteraard geen enkel recht op een woning ontleend worden.
2. Uw inschrijving als woningzoekende wordt door ons bevestigd. Kandidaten, welke wij niet
kunnen helpen aan woonruimte krijgen een afwijzend bericht.
3. Indien wij u een appartement kunnen toewijzen, krijgt u hierover bericht. U krijgt dan een
aantal dagen de tijd om ons uw beslissing kenbaar te maken. Indien wij van u geen reactie
ontvangen, wordt uw inschrijving buiten behandeling gelaten.
4. Wij behandelen uw gegevens strikt vertrouwelijk.
5. In verband met de Wet op de Identificatieplicht dient u een kopie te verstrekken van uw
legitimatiebewijs.
6. Indien u een appartement krijgt toegewezen vragen wij u vervolgens om (indien van toepassing) een werkgeversverklaring, verhuurdersverklaring, hypotheekverklaring en jaarrekening.
7. Een creditcheck kan onderdeel uitmaken van het toewijzingsproces.

Onvolledig ingevulde aanvragen worden niet in behandeling genomen.
Ondergetekende verklaart het formulier naar waarheid te hebben ingevuld, alsmede akkoord te
zijn met bovengenoemde bepalingen.

Plaats:
Datum:

Handtekening aanvrager:

Handtekening medeaanvrager:
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Veelgestelde vragen
Hieronder vindt u de antwoorden op meest gestelde vragen over Stadspoort Zuid. Staat uw
vraag/antwoord er niet bij? Neem contact met ons op via contact@stadspoortzuid.nl.
Ik wil een woning huren, wat moet ik doen?
Controleer of u voldoet aan de inkomensrichtlijnen. Zo ja, vul het inschrijfformulier in, voeg de
gevraagde documenten toe en stuur de complete set naar contact@stadpoortzuid.nl of per post
naar Utrechtseweg 67, 3704 HB in Zeist t.a.v. UVB Verhuur BV.
Wat zijn de inkomenrichtlijnen om te huren?
Om een woning te huren gelden de volgende richtlijnen voor het inkomen:
• Minimaal bruto jaarinkomen van 48x de kale maandhuurprijs. Bij twee inkomens telt het
tweede inkomen voor 100% mee met een minimum van EUR 10.000. Dus ook als je huisgenoot geen of nauwelijks inkomen heeft telt zijn/haar inkomen in de berekening voor EUR
10.000 mee.
• Gepensioneerden: minimaal bruto maandinkomen van 3,5x de huurprijs per maand.
• Zzp-er, zelfstandig ondernemer of DGA: neem contact op via contact@stadspoortzuid.nl
voor een antwoord op maat.
Welke documenten moet ik met het inschrijfformulier meesturen?
• Kopie geldig legitimatiebewijs van aanvrager en eventuele medeaanvrager.
• Kopie 3 recente opvolgende salarisstroken van aanvrager(s).
• Kopie bankafschrift met storting inkomen.
Voor zzp –er, zelfstandig ondernemers, directeur/aandeelhouders bovendien:
• Laatse aanslagbiljet inkomstenbelasting.
• Recent uittreksel Kamer van Koophandel.
Voor gepensioneerden:
• In plaats van een werkgeversverklaring en salarisstrook kan worden volstaan met kopieën van
de jaaropgaven van het afgelopen jaar.
Mogen ouders garant staan als er niet kan worden voldaan aan de inkomenrichtlijnen?
Ouders mogen garant staan. Ze dienen het garantstellingsformulier te tekenen, een kopie paspoort te verstrekken en een uittreksel uit het basisregister voor personen te overleggen.
De borg zal worden verhoogd van 1 naar 2 maanden huur plus servicekosten. De financiële positie van de ouders zal niet beoordeeld worden.
Telt een uitkering mee als inkomen en wordt deze meegenomen in de berekening?
Een uitkering wordt, wanneer dit het tweede inkomen betreft, meegenomen in de berekening.
Door hoeveel mensen mag de woning bewoond worden?
De appartementen mogen door maximaal 2 volwassenen met kinderen bewoond worden. Bij
de toetsing wordt rekening gehouden met het hoofdinkomen en in geval van een volwassen
huisgenoot wordt het 2e inkomen voor 100% meegenomen. Na de verhuizing moet(en) de
bewoner(s) zich inschrijven bij de Gemeentelijke Basis Administratie.
Hoe worden de woningen toegewezen?
De binnengekomen inschrijvingen worden gecontroleerd en de woningen toegewezen aan de
potentiële huurders. Als er meerdere inschrijvingen voor dezelfde woning zijn, dan wordt er geloot. De eerste twee toewijzingsronden hebben plaatsgevonden. Om voor de derde
toewijzingsronde in aanmerking te komen, dient u voor 15 april de stukken toe te sturen. U
hoort uiterlijk 20 april of u in aanmerking komt.
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Wat is de minimale huurtermijn?
U huurt voor minimaal 1 jaar. Daarna is de huurovereenkomst te beëindigen per de eerste van
de volgende maand + 1 maand. Een voorbeeld: u geeft op 19 april aan dat u de huur wilt opzeggen, dan eindigt de huurovereenkomst op 1 juni.
Wanneer zijn de woningen klaar en zou ik kunnen verhuizen?
Op 1 mei 2017 ontvangen huurders de sleutels van hun appartement in Stadspoort Zuid.
Hoe lang kan ik het appartement huren?
De appartementen worden tijdelijk verhuurd en vallen onder de leegstandswet. De appartementen zijn in ieder geval beschikbaar tot februari 2022.
Hoe worden de woningen opgeleverd?
De badkamer is geschilderd net als de wand van de keuken. De badkamer wordt met één wandlamp opgeleverd. De keuken met 2 spots. De overige wanden worden behangklaar opgeleverd.
Kan ik zelf een keuken en/of een badkamer uitkiezen?
Nee, de woningen worden voorzien van een keuken en een badkamer. Wij leveren standaard
een IKEA keuken met afzuigkap en elektrische kookplaat. In de keukenwand zijn aparte groepen
(stopcontacten) aanwezig, zodat u een oven en andere apparaten kunt aansluiten. In de keuken
zijn 2 ruimten open gelaten. Hierin kunt u een tafelmodel (vrijstaand) koelkast en vaatwasser
plaatsen.
Mag er een laminaatvloer gelegd worden?
Laminaat is toegestaan, mits er een juiste ondervloer wordt toegepast. Het appartement kan
ook opgeleverd worden inclusief laminaat. Neem voor de mogelijkheden hiervoor contact op
via contact@stadspoortzuid.nl.
Zijn er naast de huurprijs nog servicekosten?
De servicekosten verschillen per appartement. Kijk voor meer informatie in het huuroverzicht.
De servicekosten worden jaarlijks verrekend, maar zullen nooit meer bedragen dan het
aangegeven bedrag. Dit is dus het maximale bedrag, de servicekosten kunnen wel lager worden.
Onder de servicekosten vallen onder andere:
• Gebruik van centrale (stads)verwarming.
• Gebruik van elektriciteit (koken gaat elektrisch)
• Gebruik van water
• Supersnel en onbeperkt (glasvezel)internet (1000/1000 mbps)
• Schoonmaak van de centrale hallen en het trappenhuis
• 4 x per jaar glasbewassing
• Onderhoud van de gerenoveerde liften, ventilatie en andere gebouwinstallaties
• Onderhoud en schoonmaak van de buitenruimte, waaronder het nieuw aan te leggen groen
ter plaatse van de parkeerplaats tussen gebouw 200 en 400.
• Aanwezigheid van huismeester op het complex (tijdens kantoortijden)
NB TV abonnementen vallen niet onder servicekosten.
Hoe is het parkeren geregeld bij Stadspoort Zuid?
Naast het gebouw is er voldoende parkeergelegenheid. De kosten per parkeerplaats bedragen
€ 50,- per maand.
Wat gebeurt er nog meer op het terrein?
Het complex heeft jarenlang veel leegstand gekend. Inmiddels heeft de gemeente het gebied
uitgeroepen tot transformatiegebied. De nieuwe eigenaar heeft laatste tijd veel huurcontracten
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gesloten met kleine startende bedrijven (waaronder KANtoren en De Stadstuin). Ook zijn er
vergevorderde plannen om in gebouw 100 een horecazaak met terras te starten en wordt er
binnenkort besloten of er in gebouw 100 ook nog appartementen komen.
Medio maart wordt er gestart met het vergroenen van de centrale parkeerplaats tussen gebouw
200 en 400. Ongeveer de helft van de centrale parkeerplaats zal worden opgeheven en een
groene inrichting krijgen. Op het complex wordt meer verlichting aangelegd en het krijgt overdag een meer open karakter. Bewoners kunnen een parkeerplaats huren en bezoekers kunnen
tegen betaling ook hun auto op het parkeerdek parkeren.
Waar laat ik mijn fiets en huisvuil?
Onder het gebouw is een fietsenstalling. Zonodig zullen er ook nog extra fietsenrekken op het
terrein worden geplaatst. Het huisvuil wordt verzameld in een klein gebouwtje tussen gebouw
200 en het parkeerdek.
Zijn er voorwaarden aan de inschrijving verbonden?
Er worden geen kosten voor inschrijving berekend. De inschrijving kan zonder opgaaf van redenen worden afgewezen. U kunt geen recht ontlenen aan het ondertekenen van dit formulier.
Formulieren die niet volledig zijn ingevuld, getekend of waar noodzakelijke bijlage(n) ontbreken,
worden niet in behandeling genomen
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208

208 A

208 G

208 C

208 H

208 B

Onder voorbehoud van typefouten

Plattegronden

208 E

208 D

1e verdieping

202

204

200

206

210

210 A

Begane grond

210 G

210 C

210 H

210 B

210 E

210 D

2e verdieping

214

214 A

214 G

214 C

214 H

214 B

Onder voorbehoud van typefouten

Plattegronden

214 E

214 D

4e verdieping

212

212 A

212 G

212 C

212 H

212 B

212 E

212 D

216

216 A

3e verdieping

216 G

216 C

216 H

216 B

216 E

216 D

5e verdieping

220

220 A

220 G

220 C

220 H

220 B

Onder voorbehoud van typefouten

Plattegronden

220 E

220 D

7e verdieping

218

218 A

218 G

218 C

218 H

218 B

218 E

218 D

222

222 A

6e verdieping

222 G

222 C

222 H

222 B

222 E

222 D

8e verdieping

Gang

5.050

Slaapkamer

28 m

1.000

6.850

Woonkamer/ keuken

TYPE A

69 m

(Maat kolom
varieert per
verdieping)

105 m

Totale gebruiksoppervlakte

Slaapkamer

3.800

7.350

16 m

100

WM
WD

2.565

7m

Badkamer

TYPE B

65 m

Woonkamer/ keuken

112 m

8m

Badkamer

Gang

Haspelkast

Totale gebruiksoppervlakte

9.700

4.230

5.120

5.000

Slaapkamer

21 m

5.300

WD

WM

100

8m

Badkamer

2.570

Plattegrond Stadspoort Zuid

Afmetingen bij benadering
Onder voorbehoud van typefouten

1.860

4.300

3.890

4.230

1.650

28 m

16 m

Slaapkamer

69 m

Woonkamer/ keuken

TYPE A

7m

Badkamer

TYPE B

Haspelkast

65 m

Woonkamer/ keuken

TYPE B

deur=930x2115

8m

Badkamer

TYPE A

Toiletten worden afgesloten
en niet gebruikt.

verwarmde zone

Toiletten worden afgesloten
en niet gebruikt.

TYPE A

deur=930x2115

Lift

Lift

Haspelkast

TYPE B

deur=930x2115

TYPE B

TYPE A

Plattegrond Stadspoort Zuid

Afmetingen bij benadering
Onder voorbehoud van typefouten

Slaapkamer

21 m

Slaapkamer

Haspelkast

deur=930x2115

Haspelkast

deur=930x2115

deur=930x2115

