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Procedure bij aanvaarding als huurder: 

✓ Vóór ondertekening huurcontract dient het volgende betaald te zijn: 

o  de huurwaarborg ten bedrage van 3 maanden (zie Korfine 

document) 

o de eerste maand huur op derdenrekening KBC BE26 7340 4101 

3629 van Smolders Vastgoed 

✓ Ondertekening van de huurovereenkomst. 

✓ Afsluiten brandverzekering en betalingsbewijs hiervan afleveren aan 

makelaar voor afgifte sleutel. 

✓ Volledige medewerking verlenen bij de opmaak van de 

plaatsbeschrijving bij intrede op wijze overeengekomen in de 

huurovereenkomst en de helft van de mogelijke kosten daarvoor dragen 

(kostprijs volgens type eigendom, standaard 320 euro excl BTW te 

verdelen onder huurder en verhuurder). Ondertekende 

plaatsbeschrijving bezorgen aan makelaar ter registratie ervan. 

✓ Afsluiten van automatische, doorlopende betalingsopdracht van de 

maandelijkse huur bij uw financiële instelling en bewijs hiervan afleveren 

aan makelaar voor afgifte sleutel. 

✓ Indien van toepassing: storten van de maandelijkse of jaarlijkse kosten 

en lasten voor afgifte sleutel op rekeningnummer van de eigenaar (zie 

bijzondere bepalingen in huurcontract). 

Pas na het vervullen van bovenstaande taken, worden de sleutels van het pand 

overhandigd. 
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Informatie-fiche met het oog op afsluiten van een woninghuurovereenkomst 

 Persoon 1 Persoon 2 

Adres van het pand dat u 
wenst te huren 

  

Vanaf wanneer wenst u 
te huren 

  

Naam en voornaam 
kandidaat-huurder 

  

Adres 
 

  

Telefoon en e-mail 
 

  

Burgerlijke stand: 
gehuwd – samenwonend 
– alleenstaand 

  

Aantal inwonende 
kinderen en leeftijd 

  

Huisdieren: aantal en ras 
 

  

Maandelijks netto-
inkomen 

  

Reden van verhuis 
 

  

Voor het privacybeleid wordt verwezen naar www.smoldersvastgoed.be 
Bepaalde gegevens zoals de geboortedatum en -plaats zijn vereist in het kader van de antiwitwaswetgeving. 

Deze gegevens worden gevraagd bij het afsluiten van het huurcontract. 

 

Te bezorgen aan de makelaar:  

✓ kopie identiteitskaart (beide zijden) van alle personen die de overeenkomst 

ondertekenen 

✓ kopie van de 3 meest recente inkomstenbewijzen of bewijs van solvabiliteit 

(aanslagbiljet /bewijs van vervangingsinkomen/ solvabiliteitsattest bank,…) 

De kandidaat-huurder verklaart dat alle gegevens correct en volledig zijn. Ondergetekende 

verklaart het pand voldoende te hebben bezocht. 

 

Naam en handtekening persoon 1 en 2: 
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