Reactieformulier
voor acceptatie of weigering van de aangeboden garage
Controleer dit formulier en vul het volledig in, ook als u de garage/berging niet wilt huren.
Ondergetekende geeft aan de garage/berging: ……………………………....WAGENINGEN

 te accepteren en bekend te zijn met de inhoud van de Algemene Huurvoorwaarden voor
garages.
 te weigeren
Weigert u de garage? Geef dan hier aan wat de belangrijkste reden daarvan is
(maximaal één reden aankruisen)

 onderhoudstoestand
 persoonlijke
omstandigheden

 ligging niet goed
 garage niet volgens
verwachting

 garage te klein
 garage te duur
 anders
……………………………

Gegevens aanvrager
Naam aanvrager:

…………………………………………………………

Geslacht:

☐ Man

☐ Vrouw

Burgerlijke staat:

☐ Alleenstaand

☐ Samenwonend

☐Gehuwd

☐ Ouder met kind(eren)

Geboortedatum:

…………………………………………………………

Adres huidige woning:

…………………………………………………………

Postcode en woonplaats:

…………………………………………………………

Telefoonnummer:

…………………………………………………………

E-mailadres:

…………………………………………………………

IBANnummer:

…………………………………………………………

(waarmee u de huur betaalt)

Let op: als u dit formulier ondertekent en de garage/berging accepteert, moet u huur betalen
vanaf ……….Als u na ondertekening van dit formulier toch besluit de garage niet te accepteren,
brengen wij kosten ter hoogte van één maandhuur van de geweigerde garage in rekening.
Datum:

Handtekening aanvrager:

…………………………………………

…………………………………………………………

Wij adviseren u dit formulier, volledig ingevuld, te mailen naar
socialesector@dewoningstichting.nl. Dit gaat het snelst. Bent u niet in de gelegenheid om te
mailen? Stuur dan het formulier per post naar de Woningstichting, Antwoordnummer 102, 6700
VB Wageningen (geen postzegel nodig) of geef het af aan onze balie.
Vergeet niet een kopie voor uw eigen administratie te maken. Originele formulieren sturen wij niet retour
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Machtiging
voor automatische afschrijving van de maandelijkse huurkosten
Hiermee geef ik de Woningstichting toestemming om de huurkosten automatisch van mijn
rekening af te laten schrijven:
Mijn gegevens
IBANnummer

:

Naam ondergetekende

:

Adres:

:

Postcode en plaats

:

E-mail adres

:

Datum

:

Handtekening

:

Land

:

Plaats

:

Gegevens de Woningstichting
Naam

:

de Woningstichting

Adres:

:

Postbus 38

Postcode en plaats

:

6700 AA WAGENINGEN

Kenmerk machtiging

:

Incassant ID :

NL25ZZZ090028550000

Land

Nederland

:

Door ondertekening van dit formulier;
> machtig ik de Woningstichting om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank
om huurbetalingen van mijn rekening af te schrijven voor mijn woning / garage / bedrijfspand*
aan de
[adres]

* doorhalen wat niet van toepassing is

Als u het niet eens bent met de afschrijving, kunt u het laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht
weken na afschrijving contact op met uw bank

Kijk voor meer informatie op www.dewoningstichting.nl
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