
BEWIJS VAN GARANTSTELLING
Proof of sponsorship

1. Gegevens garantsteller (hierna: Ondergetekende)
Details of sponsor

1.1 Naam
Surname

1.2 Voornamen
Given names

1.3 Geboorteplaats
Place of birth

1.4 Geboortedatum
Date of birth

1.5 Nationaliteit
Nationality

1.6 Geboorteland
Country of birth

1.7 Telefoonnummer
Phone number

1.8 Woonadres
Home address

1.9 Paspoort- / identiteitskaartnummer
Travel document number

2. Gegevens echtgeno(o)t(e) / geregistreerde partner van Ondergetekende
Registered partner

Indien u getrouwd bent dan wel een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, dient uw echtgeno(o)t(e) dan
wel partner toestemming te geven voor het verlenen van de garantstelling.

2.1 Naam
Surname

2.2 Voornamen
Given names

2.3 Geboorteplaats
Place of birth

2.4 Geboortedatum
Date of birth

2.5 Nationaliteit
Nationality

2.6 Geboorteland
Country of birth
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2.7 Telefoonnummer
Phone number

2.8 Woonadres
Home address

2.9 Paspoort- / identiteitskaartnummer
Travel document number

2.10 ☐ Verklaart toestemming te verlenen voor de garantstelling, zoals beschreven onder 3.
☐ Declares to grant permission for the guarantee, as specified under 3.

3. Verklaring voor garantstelling
Declaration of guarantor

Ondergetekende gaat akkoord met dat dit formulier bewaard en aangehecht aan de huurovereenkomst

wordt door de beheerder/eigenaar van de woonruimte. De gegevens zijn ook beschikbaar voor de

makelaar die de huurovereenkomst opstelt, voor de kredietwaardigheidscontrole en voor de eerste

selectieronde. Hierna zal de kandidaat-huurder (en deze gegevens) aan de opdrachtgever voorgelegd

worden.

3.1 Ik verklaar hierbij financieel en juridisch garant te staan voor de huur van de onder 4 genoemde
huurder.
I herewith undertake to provide the financial and legal security of the payment of the monthly

rent of the person specified under 4.

Kruis aan
Please tick

☐ Ja, ik sta garant.
☐ Yes, I guarantee.

☐ Nee, ik sta niet garant.
☐ No, I do not guarantee.

3.2 Wat is uw relatie tot de huurder?
In what way are you related to/

connected with the tenant?

4. Gegevens Huurder
Tenant / lessee

4.1 Naam
Surname

4.2 Voornamen
Given names

4.3 Geboorteplaats
Place of birth

4.4 Geboortedatum
Date of birth

4.5 Nationaliteit
Nationality

4.6 Geboorteland
Country of birth

4.7 Telefoonnummer
Phone number
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4.8 Woonadres
Home address

4.9 Paspoort- / identiteitskaartnummer
Travel document number

4.10 Woonobject (te huren adres)
Property address

4.9 Huidig adres
Current address

4.9 Huidige postcode en woonplaats
Current zip code and city

5. Aanvullende documentatie
Attachment

Zend (een kopie van) de hieronder genoemde documentatie mee met dit formulier.

Kopie van geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) van Ondergetekende en echtgeno(o)t(e)
dan wel partner, indien van toepassing. Let op: voor- en achterzijde.
Kopie arbeidsovereenkomst of werkgeversverklaring (niet ouder dan 1 maand) )van
Ondergetekende.
Kopie van de laatste 3 salarisstroken van Ondergetekende.

6. Ondertekening voor garantstelling
Sign for guarantee

6.1 Plaats
City / town

6.2 Datum
Given names

6.3 Handtekening Ondergetekende
Signature of sponsor

6.4 Handtekening van echtgeno(o)t(e) dan
wel geregistreerd partner
Signature of sponsor’s registered

partner.

Correct ingevuld formulier, met inbegrip van de onder 5 genoemde documenten, tijdig per mail
retourneren naar: admin@bridgepartners.nl, onder vermelding van het adres van de woning en uw
naam of per post naar: Thermiekstraat 92, 1117 BD te Schiphol. Heeft u vragen? Neem contact met
ons op via: +31 20 308 6007.
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