GARANTSTELLING HUISVESTING
NB. Een bewoner kan niet
voor zichzelf garant staan
Ondergetekende:
Voorletters: ……………… Achternaam: ……………………………………………………….........................
Woonplaats: ……………………………………… Postcode: ………………………………………….………
Straat: …………………………………………….. Huisnummer: …………………………………………………
Telefoon nr.: ……………………………………… E-mail: ………………………………………………………...
Geboortedatum: …………………………......…..
Legitimatie nr.: ……………………………….…... soort legitimatie: ……………………………………………
IBAN: ………………………….……………….......................................................................................
Relatie tot bewoner: ………………………………………………………………………………………………
Burgerlijke staat: ……………………………………………………............................................................
(ongehuwd, gehuwd, geregistreerd partnerschap, gescheiden, weduwe/weduwnaar).

verklaart zich hiermee garant te stellen voor de betaling van de contractuele maandelijkse huur/vergoeding
en de eventueel bijkomende (service)kosten voor:

Voornaam: ………………………………………

Achternaam: …………………………………………………

Geboortedatum …………………………………
Ondergetekende gaat tevens akkoord met de toestemmingsvoorwaarden garantstelling.
De garantstelling eindigt na het einde van de tijdelijke huisvestingsovereenkomst en de eindafrekening
ter zake.
Plaats: ……………………………………………………….… Datum: ………………………………………

……………………………………
Naam garant

…………………………………
Naam partner garant

……………………………………
Handtekening garant

…………………………………
Handtekening partner garant

Bijlagen:
Kopie legitimatiebewijs garant
Loonstrook garant
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Toestemmingsvoorwaarden garantstelling
Voor Interveste is een verantwoorde en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van
garantstellers conform de AVG van groot belang. Daarom hebben we deze toestemmingsvoorwaarden opgesteld als vast onderdeel van de garantstelling huisvesting.
Hierbij geef ik Interveste toestemming om:
• Mijn voor-, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en adresgegevens te verwerken, zodat
ik benaderd kan worden in geval van betalingsachterstand, overlast, noodgevallen of andere
onvoorziene situaties.
• Mijn IBAN te verwerken en te gebruiken voor de betaling van de maandelijkse huur/vergoeding
voor desbetreffende bewoner als deze zelf niet meer in staat is de maandelijkse vergoeding te
voldoen.
• Mijn geboortedatum te verwerken om mijn identiteit te kunnen controleren.
• Mijn inkomensgegevens te verwerken om vast te kunnen stellen of ik financieel in staat ben om
garant te kunnen staan.
Ik geef toestemming onder de volgende voorwaarden:
• Mijn toestemming geldt uitsluitend voor bovenstaande doeleinden. Voor nieuwe
gegevensverwerkingen vraagt Interveste mij opnieuw om toestemming.
• Mijn persoonsgegevens worden uiterlijk twee jaar na het einde van de garantstelling verwijderd.
Daarmee komt mijn toestemming automatisch te vervallen.
Na het ondertekenen van de garantstelling huisvesting maak je gebruik van de diensten van
Interveste. Je kunt daarom niet zomaar gegevens laten verwijderen. Wil je weten wat er wel mogelijk
is? Stuur een mail naar privacy@interveste.nl.
Meer informatie over jouw rechten in verband met privacy en over de AVG in het algemeen vind je
op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
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