Aanvraagformulier Woningruil

Vul samen met uw ruilpartner onderstaand formulier in. Stuur het ondertekende formulier samen
met de benodigde kopieën* naar ons op. Wij nemen dan contact met u op.
Woningstichting Putten heeft een folder gemaakt, waarin de procedure wordt beschreven die
belangrijk is bij woningruil. U kunt deze folder downloaden via de website www.wsputten.nl of
aanvragen bij afdeling woondiensten. Voordat u concrete afspraken maakt met een ‘ruilkandidaat’
is het verstandig om deze folder door te nemen. Zonder toestemming van de woningcorporatie(s)
is woningruil namelijk niet toegestaan.

Welke gegevens hebben wij nodig van u en uw eventuele partner en meeverhuizende
personen (behalve kinderen)?


Een kopie van uw identiteitsbewijs



Recent uittreksel Basis Registratie Personen met het aantal personen op het huidig
adres of een printje uit uw persoonlijk dossier bij Mijn Overheid.
Het uittreksel kunt u opvragen bij de gemeente waar u op dit moment staat ingeschreven. Het
uittreksel mag niet ouder zijn dan één maand.
Of u stuurt een printje van uw woonhistorie mee vanuit uw persoonlijk dossier via
www.mijnoverheid.nl. Toegang tot dit dossier heeft u met uw DigiD-code.
 Verhuurderverklaring
(niet van toepassing als u op dit moment ook een woning van Woningstichting Putten huurt)
Het is belangrijk dat uw verhuurder de verklaring volledig invult en voorziet van een
bedrijfsstempel.


Inkomensverklaring van de Belastingdienst of recente definitieve aanslag
Inkomstenbelasting.
U kunt uw Inkomensverklaring gratis opvragen bij de Belastingdienst via telefoonnummer: 08000543. Zonder deze verklaring kan er nooit een woningtoewijzing plaatsvinden.
 Salarisstroken of uitkeringsspecificaties van de afgelopen maand.
Bent u zelfstandig ondernemer? Dan moet u de volgende gegevens inleveren:
o Accountantsverklaring of een verklaring boekhouder (voorzien van firmastempel), waarin
verzameljaarinkomen genoemd staat;
o Resultatenrekening;
o Voorlopige aanslag Inkomstenbelasting van dit jaar.

Aanvrager 1

Naam en voorletters huurder

…………………............……………………………………M/V

Naam en voorletters medehuurder ………………………………………………………………. M/V
Adres

……………………………………………………………….

Postcode

……………………………………………………………….

Telefoonnummer 1

…………………………………………………………………………

Telefoonnummer 2

…………………………………………………………………………

E-mailadres

…………………………………………………………………………

Aantal meeverhuizende
personen

…………………………..…………………………………………….

Inkomensgegevens
Verzamel jaarinkomen huurder

€………………………………………

Verzamel jaarinkomen medehuurder € ……………………………………...
Verzamel jaarinkomen meeverhuizend persoon (behalve kinderen) € ……………………….

Gegevens huidige woning
Naam verhuurder/eigenaar

……………..............…………..................................

Adres verhuurder/eigenaar

……………..............……………..............................

Telefoonnummer

……………...............…………….............................

E-mailadres

……………................................…………...............

Kale huurprijs
Service kosten

€…………………….
€…………………….

Reden van de woningruil …………………………...……………………………………..
…………………………...……………………………………..
………………………………………………………………….

Aanvrager 2

Naam en voorletters huurder

…………………............……………………………………M/V

Naam en voorletters medehuurder ………………………………………………………………. M/V
Adres

……………………………………………………………….

Postcode

……………………………………………………………….

Telefoonnummer 1

…………………………………………………………………………

Telefoonnummer 2

…………………………………………………………………………

E-mailadres

…………………………………………………………………………

Aantal meeverhuizende
personen

…………………………..…………………………………………….

Inkomensgegevens
Verzamel jaarinkomen huurder

€………………………………………

Verzamel jaarinkomen medehuurder € ……………………………………...
Verzamel jaarinkomen meeverhuizend persoon (behalve kinderen) € ……………………….

Gegevens huidige woning
Naam verhuurder/eigenaar

……………..............…………..................................

Adres verhuurder/eigenaar

……………..............……………..............................

Telefoonnummer

……………...............…………….............................

E-mailadres

……………................................…………................

Kale huurprijs
Service kosten

€…………………….
€…………………….

Reden van de woningruil …………………………...……………………………………..
…………………………...……………………………………..
………………………………………………………………….

Ondertekening

Aanvrager 1

Aanvrager 2

Datum

……………………………

…………………………….

Handtekening huurder

……………………………

…………………………….

Handtekening medehuurder

……………………………

…………………………….

*Wij vragen u een kopie van de aanvullende documenten als bewijsstukken mee te sturen. Zonder deze documenten
kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.
Wel goed om te weten:
Wij bewaren de documenten niet en deze worden na de controle vernietigd. Wilt u geen kopie meesturen? Dan is het
ook mogelijk om met de documenten bij ons op kantoor langs te komen. Een medewerker kan dan deze documenten
inzien ter controle. Er wordt dan geen kopie van gemaakt, ook niet van de ID kaart. Uitgezonderd zijn de
inkomensgegevens, deze bewaren wij alleen als de woningruil akkoord is i.v.m. het passend toewijzen.

Documenten ter controle ingezien en akkoord
Naam medewerker:

