
 

Gebruikersverklaring VvE Buitenborgh 2022 

Dit formulier dient volledig te worden ingevuld of aangeven: N.V.T. (niet van toepassing) Let op: bij niet met een * ingevulde velden 

is deze verklaring niet volledig, en daarmee ongeldig en zal er volgens het huishoudelijk reglement een boete kunnen worden 
opgelegd aan de eigenaar van betreffende woning. 

*betekend  DOORHALEN of DUIDELIJK INVULLEN - in leesbare BLOKLETTERS 
Huurder(s) 

Naam en voorletter(s) 1e gebruiker/huurder: 
Betreft: verhuur van Vinkenkade 77 – nr:*           datum ingang van de verhuur: *……. - ……. - 2022 

voor een periode van aantal *. . . . dagen en/of * . . . . maand(en)     Verhuur via AirBnb * ja/nee 

 
Huurder De hr*./mevr.* 

Voorletters*:…………Roepnaam*:…………………………………achternaam*:………………………..…………………………….. 

Adres, postcode en plaats waar gebruiker/huurder op dit moment staat ingeschreven- 
(nb. inschrijven bij de Gemeente Ronde Venen op Park Buitenborgh is NIET toegestaan) 

 
ingeschreven te:*…………………………………………………………………Land*………..………………………………………….…… 

 
Adres:*…………………………………………………………………………postcode*……………...……………………………………………… 

 
Telefoonnummer(s) Vastnr:*.…………………………………………Mobielnr:* 06- ……..……………………….…...………… 

 

Geboren op:* D.……M.………Jaar…………… te:*…………..……………………………………….…………….……………………… 

 
Burger Service Nummer/ID nummer:*…….……………………………………………………………………………………………… 

 
Kinderen:* Naam………………………………………………………………………………………………………..…. Leeftijd*:………… 

 
Kinderen:* Naam………………………………………………………………………………………………………..…. Leeftijd*:………… 

 
Huisdier(en):* Soort………………………………………………………………………………………..aantal*…………………………... 
Honden dienen altijd aangelijnd te zijn op Buitenborgh en uitwerpselen moeten opgeruimd worden. Boete bij overtreding: €150,- 

 

Verplicht opgeven: Naam en voorletter(s) 2e gebruiker/huurder/partner: 
 

De hr. */mevr. * 

Voorletters*:…………Roepnaam*:…………………………………achternaam*:………………………..…………………………….. 

 
Adres, postcode en plaats waar gebruiker/huurder op dit moment staat ingeschreven- 
(nb. inschrijven bij de Gemeente Ronde Venen op park Buitenborgh is NIET toegestaan) 

 
ingeschreven te: *……………………………………………………….……Land:*………..……..…………………………...……………… 
 
Adres:*…………………………………………………………………………postcode*……………...……………………………………………… 

 
 Telefoonnummer(s) Vastnr: *.………………………………………Mobielnr: *………………………….….….…….…………… 

 

Geboren op:* D.……M.………Jaar…………… te:*…………..……………………………………….…………….……………………… 

 
Burger Service Nummer/ID nummer: *……………….………………………………………………………………………...………… 

 
Kinderen: *Naam………………………………………………………………………………………………………..…. Leeftijd*:………… 

 
Kinderen: *Naam………………………………………………………………………………………………………..…. Leeftijd*:………… 

 
Huurder(s) is/zijn beoogd gebruiker(s) van huisnummer Vinkenkade 77 -* ................ 3545 BX op park 

Buitenborgh te Vinkeveen en verklaart/ verklaren dat hij/zij kennis hebben genomen van, en in het bezit 
zijn van het door de V.v.E. opgestelde HUISHOUDERLIJK REGELEMENT en de besluiten van de 

vergadering van de V.v.E. Buitenborgh, en deze regels strikt na te zullen leven. 
Tevens zal hij/ zullen zij eventuele regels als bedoel in artikel 5:128 van het Burgerlijk Wetboek, voor 
zover die op een gebruiker betrekking hebben, naleven. 



- 2 - 
vervolg gebruikersverklaring VvE Buitenborgh 

Invulgedeelte voor de eigenaar van het verhuurde: 

 
 

Eigenaar – Buitenborgh Vinkenkade huisnr: 77 - *…… 3645BX te Vinkeveen. 
 

Naam en voorletter(s) eigenaar:  de hr./mevr.*.……………………………………..…………………….………………………….. 

 
Eigen/privé adres, postcode en plaats eigenaar: *.……...……………………………………………………………………………. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……... 
Telefoonnummer(s) (ingeval van calamiteiten is het erg belangrijk dat wij u optimaal kunnen bereiken)  

 

Vastnr: *……………...…………………………………………Mobielnr*…....……………………………….………………………………..... 

 
Zakelijknr: *…………………………………………………………2e mobielenr: *………………………………………………………….. 

 
Telefoonnr familie/kennisen: *……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Burger Service Nummer: *……………….…………………...…………………………………………………………………...……………. 

 
Indien via een makelaar verhuurd – kantoornaam: *………………………………………………..…………………….………… 

 
contactpersoon bij deze makelaar: *……………..…………………………………………………….…………………………………… 

 
Adres, postcode en plaats makelaar:*…………………………………………………………………………….……………………..…. 

 
Telefoonnummer: * ......................................................................................................... Aangesloten bij de N.v.M.: *Ja /Nee 
(nb. inschrijven bij de gemeente Ronde Venen op Park Buitenborgh is NIET toegestaan) 

Alle vakken voorzien van een * moeten volledig worden ingevuld/doogehaald. Het bestuur van de V.v.E. is gerechtigd 

om bij het betreffende huis controle uit te oefenen. Iedere wijziging met (nieuwe) huurders dient terstond, en vóór 
aanvang van de huur doorgegeven te worden middels dit formulier aan de administrateur van 

V.v.E. Buitenborgh. Dit kan per post aan: de Nieuwe Wereld – Postbus 74 – 1000AB – Amsterdam of per email: 
info@tvb-dnw.nl voor informatie: telefoon: 0204181816 (9.00 – 12.00 uur)  
NB. 

• Zonder duidelijk leesbaar kopie (geldig) paspoort is deze gebruikersverklaring ongeldig en kan er alsnog een boete worden 
opgelegd. 

• Deze gebruikersverklaring is maximaal 1 jaar geldig, en verloopt jaarlijks op 31 december. 

• Gebruikersverklaringen welke in het nieuwe boekjaar doorlopen dienen uiterlijk vóór 15 januari van dat jaar bij De 
Nieuwe Wereld opnieuw en volledig ingevuld te zijn ingediend. Bij te laat indienen van deze verklaring zal het bestuur 
een boete opleggen. 
Let op: Op deze maatregel zal per 2022 streng worden toegezien! 

• De gebruikersverklaring dient voor het ingaan van de huurperiode in het bezit te zijn van de V.v.E. 
administrateur: De Nieuwe Wereld. 

• De eigenaar van betreffende woning is volledig aansprakelijk voor zijn huurders, en alles wat deze huurders in de 
betreffende recreatiewoning en op het terrein van V.v.E. Buitenborgh doen. 

• U dient de huurders persoonlijk zeer goed te wijzen op het huishoudelijk-, glas-, tuin-, grofvuilafvalbeleid. Grofvuil dient 
door huurder of eigenaar zelf te worden afgevoerd naar de vuilstort in Abcoude. Het naast de containers plaatsen van 
grofvuil is streng verboden. 

• Voor uw en onze veiligheid worden deze gegevens met uitsluitend bevoegde instanties van de Gemeente Ronde Venen 
op verzoek gedeeld waarvoor u door ondertekenen van deze overeenkomst u akkoord geeft. 

 
Deze gebruikersverklaring is naar waarheid ingevuld en aldus ondertekend in tweevoud; 

 

Te (plaats): *……………………..………………..……………………………datum: *……………………..…………………………………. 

 
 

Handtekening huurder/Eerste gebruiker*:……………………………………………………………………………………………… 

 
 

Handtekening huurder/Tweede gebruiker*:……………………………………………………………………………………………. 

Huurder(s) verkla(a)r(t)(en) hierbij de regels van het Huishoudelijk Reglement van de VvE Buitenborgh te hebben gelezen en begrepen en 
heeft/hebben en een kopie hiervan bij het tekenen van deze overeenkomst ontvangen. 

 
Handtekening eigenaar/verhuurder: *……………………………………………………...…………………………………….............. 
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