Aanvraag woningruil

Aanvrager(s) Eigen Haard
Naam huurder
Geslacht
Geboortedatum

Man / Vrouw

Partner/medehuurder aanvrager
Naam (contact)partner
Geslacht
Geboortedatum

Man / Vrouw

Ruilpartner(s)
Man / Vrouw

Partner/medehuurder ruilpartner
Man / Vrouw

Meeverhuizende kinderen

Meeverhuizende kinderen

Overige meeverhuizenden

Geboortedatum

Gezamenlijk inkomen aanvrager(s)

Gezamenlijk inkomen ruilpartner(s)

Contactinformatie aanvrager(s)

Contactinformatie ruilpartner(s)

Geboortedatum kind 1
Geboortedatum kind 2
Geboortedatum kind 3
Geboortedatum kind 4

Naam 1
Naam 2
Naam 3

Bruto per maand
hoofdhuurder
Bruto per maand
(contact)partner

Vaste telefoon
Mobiel
E-mail
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Woninginformatie aanvrager(s)
Adres
Postcode en plaats
Ingangsdatum
huurcontract
Oppervlakte in m2
Aantal kamers
Etage
Lift
Naam huidige
verhuurder
Toekomstige huurprijs*

Ja / Nee

Woninginformatie ruilpartner(s)

Ja / Nee

Eigen Haard

* Let op: Een nieuwe huurovereenkomst betekent vaak een nieuwe huurpijs. Vraag de nieuwe huurprijs op bij het Klantcontact.

Reden woningruil aanvrager(s)
Geef hier zo uitgebreid
mogelijk de reden van
de voorgenomen
woningruil.
Stuur eventueel
onderbouwende
gegevens bij deze
aanvraag mee.
Hoe heeft u uw
ruilpartner gevonden?

Reden woningruil ruilpartner(s)

0 HuisjeHuisje
0 Anders, nl.:

Ondertekening aanvrager(s)

Ondertekening ruilpartner(s)

Datum
Handtekening
hoofdhuurder
Handtekening
(contact)partner

Stuur alle benodigde gegevens en documenten mee!
In de bijlage staat welke gegevens en documenten u met dit formulier meestuurt om de aanvraag volledig te maken.
Wij nemen alleen volledige aanvragen in behandeling.
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Bijlage formulier Aanvraag woningruil

Bijlagen meesturen aanvrager (en partner/medehuurder, overige inwonenden, geen inwonende kinderen)
Als u niet in Amsterdam woont, stuur dan naast het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier ook mee:
• Een uitgebreid uittreksel uit het bevolkingsregister (niet ouder dan 1 maand).
Op het uittreksel staat de gezinssamenstelling, burgerlijke staat en historische adresgegevens.
Bijlagen meesturen ruilpartner
• De inkomstenspecificaties van de laatste 3 maanden (geen bankafschriften, maar loonstroken,
pensioen-/uitkeringsspecificaties of specificatie studiefinanciering).
• Meest recente inkomensverklaring (niet ouder dan 1 jaar). U kunt dit formulier aanvragen
via www.belastingdienst.nl of bel 0800-0543.
• Als u niet in Amsterdam woont een uitgebreid uittreksel uit het bevolkingsregister (niet ouder dan 1 maand).
Op het uittreksel staat de gezinssamenstelling, burgerlijke staat en historische adresgegevens.
• Een door uw verhuurder ingevulde verhuurdersverklaring voorzien van diens handtekening en stempel
(niet ouder dan 1 maand).
• Kopie koopcontract (wanneer het een aanvraag betreft met een koopwoning).
Let op: Bij een driehoeks- (of meerhoeks-)woningruil ontvangen wij ook graag van de overige ruilkandidaten
een verhuurdersverklaring (niet ouder dan 1 maand) voorzien van een handtekening en stempel van de verhuurder.
Aanvullende gegevens van ondernemers en ZZP-ers
Wij vragen ondernemers en ZZP-ers het volgende extra, naast de verplichte inkomensverklaring:
• Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (maximaal 3 maanden oud).
• Officiële winst-/verliesrekening van het afgelopen boekjaar, opgesteld door een boekhouder
of accountant met daarbij de aftrekposten en het belastbaar jaarinkomen.
• Staat er op de inkomensverklaring geen inkomen vermeld? Is het inkomen op basis van
de winst/verliesrekening te hoog? Of kan de ondernemer geen winst/verliesrekening verstrekken?
Dan toetsen wij het huidige inkomen aan de hand van een prognose van de te verwachten winst,
aftrekposten en belastbaar inkomen van het huidige jaar, opgesteld door de boekhouder of accountant.
Samen uw privacy beschermen
Wij nemen onze verantwoordelijkheid in het beschermen van uw persoonsgegevens. Wij nemen passende
beveiligingsmaatregelen. En gaan zorgvuldig met uw gegevens om. U kunt ons helpen door kopieën van
documenten die gegevens die wij niet nodig hebben voor de behandeling van de aanvraag onleesbaar te maken.
Maak in elk geval uw burger servicenummer (BSN), uw pasfoto en documentnummer onleesbaar. Zo verminderen
we samen het risico op bijvoorbeeld identiteitsfraude.
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