
Informatie formulier doe het zelf verhuren
Bij ondertekening van deze aanvraag, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van Doe het zelf verhuren en het 
vervallen van het herroepingsrecht volgens art 6 van die Algemene Voorwaarden.

Naam Verhuurder………………………………………………………………………………………….

Adres………………………………………………………………………………………………………..

Postcode……………………… Plaats…………………………………………………………….

Emailadres:………………………………………………………………………………………………….

Telefoon:……………………………………………………………………………………………………..

WOZ waarde woning €…………………………………….

Periode van verhuur: ……………maanden, van……../………/…….. tot ……../………/…………

Soort woning: O zelfstandige woning O onzelfstandige woning(*)
O villa
O eengezinswoning
O flat verdieping…………..
O seniorenwoning
O appartement verdieping…………..
O maisonnette verdieping…………..
O duplexwoning beneden woning / bovenwoning
O studio verdieping…………..
O etage verdieping…………..
O kamer verdieping…………..
O woonboot
O garage

Opties: O Ligbad   
O Aparte douche 
O Open haard   
O Lift 
O Berging    
O Zwembad 
O Airconditioning   
O Tuin ligging: N / NO / O / ZO / Z / ZW / W / NW
O Dakterras
O Balkon ligging: N / NO / O / ZO / Z / ZW / W / NW

O vloerbedekking O woonkamer …………………………..
O keuken …………………………..
O slaapkamers………………………….

Oplevering: O kaal O gestoffeerd O gemeubileerd

Huurprijs: €…………………. (**) 
Bijkomende kosten:
utilities O eigen provider

O voorschotskosten gas/licht €………………..
water €………………..

internet €………………..
televisie €………………..
servicekosten €………………..

Totaal huur per maand incl bijkomende kosten €………………..



Informatie formulier doe het zelf verhuren
Oppervlakte woning: ……………………….m2

Aantal slaapkamers: ………………………..

Aantal badkamers: ………………………..

Aantal toiletten (incl badkamers)…………………….

Energielabel: O nee O ja  ,……………………………………

Omgeving: O woonwijk O bossen O aan water O ……………………….

Parkeren: O garage O eigen terreinO op straat O parkeergarage

Openbaar vervoer: O bus O tram O trein O metro

Staat van het onderhoud O goed O matigO slecht

Wat voor huurders zoekt u? O 1 persoon O stel O familie O huisdieren: kat / hond

O niet-rokers O woningdelers O………………………

Kan de huurder zich inschrijven bij de gemeente: O nee O ja

In art. 6 van de Algemene Voorwaarden is het herroepingsrecht voor diensten geregeld. U heeft 
14 dagen de tijd om deze aankoop, middels het herroeping formulier, ongedaan te maken. 

Dit herroepingsrecht vervalt op het moment dat u dit aanvraagformulier met gegevens eerder dan 
die 14 dagen toe stuurt aan Doe het zelf verhuren, want hiermee wordt uw opdracht, namelijk het 
presenteren van uw woning op Pararius en diverse andere sites, uitgevoerd door Doe het zelf 
Verhuren.

Bij ondertekening van deze aanvraag, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van 
Doe het zelf verhuren en het vervallen van het herroepingsrecht.

Plaats:…………………………………….. Datum:………/…………/…………

…………………………………………………………………… (handtekening)

(*) Van onzelfstandige woonruimte is sprake indien men wezenlijke voorzieningen (keuken en/of toilet) 
gemeenschappelijk moet gebruiken 

(**) huurprijs advies kan ook door Doe het zelf verhuren worden verzorgd, €40.00 (incl. BTW) voor alleen een advies 
over de hoogte van de huur, of €100.00 (incl. BTW) voor een advies met puntentelling volgens het WWS.
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