
 

 
 

  
 

Personalia 

 
Huurder 1 Naam: ____________________________________________________________________________ 
 
Huurder 2 Naam: ____________________________________________________________________________ 
 
        Hierna te noemen “aspirant huurder”, 

Antecedentenonderzoek - Opdracht 

 
OBJECT(ADRES):____________________________________________________________________________ 
 
Een antecedentenonderzoek kan uitgevoerd worden op grond van artikel 20 van de Wet Politiegegevens of op 

basis van de door de (aspirant-)huurder gegeven toestemming. 

Hierbij verklaar ik dat: 

• ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf ben veroordeeld tot een gevangenisstraf of tot een 

vrijheid ontnemende maatregel;  

• ik nooit vanwege het plegen van een economisch misdrijf ben veroordeeld;  

• ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf een onvoorwaardelijke geldboete opgelegd heb 

gekregen;  

• ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf een transactieaanbod heb aanvaard;  

• ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf een strafbeschikking opgelegd heb gekregen;  

• ik op dit moment niet vanwege het plegen van een misdrijf ben onderworpen aan strafvervolging;  

• het mij bekend is dat een veroordeling vanwege het begaan van een misdrijf kan leiden tot ontbinding 

van de huurovereenkomst;  

• ik geen onjuiste gegevens heb overgelegd tijdens de procedure ter verkrijging van deze 

huurovereenkomst voor voormeld object; 

• Ik niet illegaal in Nederland verblijf en thans ben ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).  

• Ik verklaar hierbij dat ik mij inschrijf op bovenstaand adres en een kopie van mijn BRP registratie zal 

sturen naar verhuur@vestingvastgoed.nl binnen het termijn van 21 dagen (ingaande ingangsdatum 

huurovereenkomst). 

• Ik kan om onderstaande redenen het bovenstaande niet verklaren.  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

AKKOORD 

 
Aspirant huurder(s): __________________________  Datum: _______________________ 
 
 Ik geef Vesting Vastgoed toestemming om mijn gegevens te delen met de eigenaar van bovengenoemd object. 
 Ik geef Vesting Vastgoed toestemming voor het uitvoeren van een credit check  
 
Deze verklaring dient tezamen met de volgende documenten te worden ingeleverd: 
 Reserveringsverklaring 
 Kopie legitimatie 
 Inkomensbewijs 
 Verhuurderverklaring 
 BRP registratie  
 BKR rapportage  

ANTECEDENTENVERKLARING 
TOT HUUR VAN WOONRUIMTE 
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