Overeenkomst van huurbemiddeling tevens houdende een
aanbod tot huur
Ondergetekende(n) is huurruimtezoekende en verklaart/verklaren opdracht te geven
aan Jeco Rental Services tot huurbemiddeling en te willen huren de
onroerende zaak zijnde een
aan de:
Adres

:

Postcode en woonplaats

:

Ingangsdatum huurovereenkomst :
Gewenste periode

: 6 maanden / 12 maanden /

Huurprijs

: €

Diplomatenclausule

: ja / nee

Waarborgsom

: gelijk aan 1 maand huur

Bemiddelingsvergoeding
Jeco Rental Services

verhuurder/huurder

: 1 maand huur te vermeerderen met. B.T.W. en
kosten van derden

Aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan:
Gegevens huurruimtezoekende
Naam
:
Adres
:
Postcode en plaats
Email
Geboorteplaats en datum
Nationaliteit
Telefoonnummer(s)
Mobiele telefoonnummer
Burgerlijke staat
Beroep / functie

M/V

:
:
:
op
:
:
:
: alleenstaand / samenwonend / gehuwd / gescheiden
:

Naam werkgever
Adres
Postcode en plaats
Telefoon nr. Werkgever
Datum indiensttreding

:
:
:
:
:

Gegevens partner/medehuurder
Naam
:
Adres
:

M/V

Postcode en plaats
Email
Geboorteplaats en datum
Nationaliteit
Telefoonnummer(s)
Mobiele telefoonnummer
Burgerlijke staat
Beroep / functie

:
:
:
op
:
:
:
: alleenstaand / samenwonend / gehuwd / gescheiden
:

Naam werkgever
Adres
Postcode en plaats
Telefoon nr. Werkgever
Datum indiensttreding

:
:
:
:
:

Aantal kinderen (inwonend)
Leeftijd kinderen

:
:

Naam bank
Adres
Postcode en plaats
IBAN nummer
BIC code

:
:
:
:
:

Bezit u een muziekinstrument : nee / ja, :
Heeft u huisdieren
: nee / ja, :
Door ondertekening van deze overeenkomst van huurbemiddeling tevens houdende een
aanbod tot huur geeft ondergetekende uitdrukkelijk blijk van de wens te willen overgaan
tot de huur van de genoemde onroerende zaak. Ondergetekende verzoekt Jeco Rental
Services al het nodige te ondernemen om te komen tot het sluiten van een
huurovereenkomst met de eigenaar van de onroerende zaak. Jeco Rental Services wordt
door ondergetekende hierbij gemachtigd namens hem/haar een huurovereenkomst te
sluiten op de hiervoor genoemde voorwaarden.
Ondergetekende is zich volledig bewust van het feit dat hij/zij gebonden is aan de
mogelijk door Jeco Rental Services te sluiten huurovereenkomst vanaf het moment dat
de eigenaar van de onroerende akkoord gaat met de uitgangspunten van huur en
verhuur zoals hiervoor genoemd, zelfs indien ik de huurovereenkomst nog niet heb
ondertekend.

Door ondertekening van deze overeenkomst van opdracht van huurbemiddeling tevens
aanbod tot huur verklaart ondergetekende dat zodra de eigenaar het bod op genoemde
uitgangspunten heeft geaccepteerd, de overeengekomen bemiddelingsvergoeding zoals
genoemd verschuldigd is aan Jeco Rental Services
Voor akkoord:
Plaats

:

Handtekening

Datum :

Handtekening partner

