WONINGAANVRAAGFORMULIER SENIOREN
DMANAGEMENT
GEGEVENS HOOFDAANVRAGER
naam: dhr. / mw. ________________________________________________
voornamen(voluit): _______________________________________________
adres: ____________________ postcode:________woonplaats:___________
telefoon nr.: _________________nationaliteit:__________________________
e-mail: ________________________________________________________
telefoonnummer waar u overdag bereikbaar bent: ______________________
geboortedatum: _________________ geboorteplaats: __________________
bank/girorekening: ___________
IBANcode:
burgerlijke staat: ________________ sinds: ________________
woonsituatie:
□ zelfstandig in koopwoning
□ zelfstandig in huurwoning
• hoeveel bedraagt de maandelijkse huur zonder huursubsidie € ________
• hoeveel huursubsidie ontvangt u per maand € _______
□ inwonend bij: ___________________ (naam)
□ Vanaf welke datum woont u op bovengenoemd adres: ________________

GEGEVENS PARTNER
naam: dhr. / mw. ________________________________________________
voornamen(voluit): _______________________________________________
adres: ____________________ postcode:________woonplaats:___________
telefoonnr.: _________________nationaliteit:__________________________
e-mail: ________________________________________________________
telefoonnummer waar u overdag bereikbaar bent: ______________________
geboortedatum: _________________ geboorteplaats: __________________
bank/girorekening: ___________
burgerlijke staat: ________________ sinds: ________________
contactpersoon: _____________________________Tel: ____________________
correspondentie adres: _______________________________________________
woonsituatie:
□ zelfstandig in koopwoning
□ zelfstandig in huurwoning
• hoeveel bedraagt de maandelijkse huur zonder huursubsidie € ________
• hoeveel huursubsidie ontvangt u per maand € _______
□ inwonend bij: ___________________ (naam)
□ Vanaf welke datum woont u op bovengenoemd adres: ________________
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WONINGAANVRAAGFORMULIER SENIOREN
INKOMENSGEGEVENS
inkomen hoofdaanvrager: € ________________ bruto/netto per maand
werkzaam als ___________________________
werkgever ___________________________
soort uitkering: (VUT, WAO, AOW, etc.) _________________sinds: ________
Dient u hiervan nog buitengewone uitgaven te doen, bijv. alimentatie,
persoonlijke leningen, huurkoop etc.
neen/ja en wel ___________________________
inkomen partner: € ________________ bruto/netto per maand
werkzaam als ___________________________
werkgever ___________________________
soort uitkering: (VUT, WAO, AOW, etc.) _________________sinds: ________
Dient u hiervan nog buitengewone uitgaven te doen, bijv. alimentatie,
persoonlijke leningen, huurkoop etc.
neen/ja en wel ___________________________
WOONWENSEN
U kunt hieronder aangeven welke woningen uw voorkeur hebben (in
volgorde van voorkeur)
1 _____________________ 2 ______________________
3 _____________________ 4 ______________________
Wilt u eventueel in andere wijken een aanbieding als er geen mogelijkheden
zijn: ja/nee
In welke huurklasse wenst u een aanbieding te krijgen?
minimale huurprijs € ____________ maximale huurprijs € ______________
Soort woning
□ appartement □ gelijkvloerse woning □ ééngezinswoning
Per wanneer wenst u voor een woning in aanmerking te komen? __________
Heeft u een zorgindicatie?

□ Nee
□ Ja

Heeft u een indicatie voor
huishoudelijke hulp?
□ Nee
□ Ja

(kopie indicatie CIZ graag toevoegen)

(kopie indicatie WMO graag toevoegen)

Opmerkingen __________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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WONINGAANVRAAGFORMULIER SENIOREN
Het is ondergetekende bekend dat:
1. indien blijkt dat dit formulier niet naar waarheid is ingevuld de verhuurder deze
woningaanvraag kan afwijzen, of, indien de aanvraag tot verhuring heeft geleid, de
dan gesloten huurovereenkomst terstond beëindigd kan verklaren, met welke
regeling ondergetekende zich akkoord verklaart.
2. indien uit de geleverde documenten mocht blijken dat er nog aanvullende
informatie noodzakelijk is wij deze bij u zullen opvragen.
3. bij het inschrijven van een huurwoning, na goedkeuring, eenmalig € 30,00 excl.
B.T.W. in rekening wordt gebracht.
4. indien er een huurovereenkomst wordt afgesloten de verhuurmakelaar het recht
heeft om eenmalig administratiekosten in rekening te brengen, te voldoen voor of bij
tekening van de huurovereenkomst. Deze kosten zullen maximaal € 175,00 excl.
B.T.W. bedragen. Voor woningen van Habion onder de sociale huurgrens is dit
maximaal € 85,00 excl. B.T.W.. De verhuurmakelaar kan u informeren of deze
kosten ook in rekening worden gebracht bij de woning waar u voor in aanmerking
wenst te komen.
Ondergetekenden, ____________________________ (naam hoofdaanvrager)
____________________________ (naam partner)
verkla(a)r(t)en hierbij bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en
verle(e)n(t)en hierbij toestemming aan de verhuurder om navraag te doen bij vorige
verhuurder(s) en/of instanties, een credit check behoort tot onze vaste procedure.
plaats: _____________________

Datum: _____________________

Handtekening hoofdaanvrager:

Handtekening partner:

_____________________

_____________________________
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WONINGAANVRAAGFORMULIER SENIOREN
Bijvoegen bij deze aanvraag:
Om ingeschreven te worden als woningzoekenden dient van de hoofdaanvrager EN
van de partner onderstaande gegevens overlegd te worden.

1 - recent uittreksel uit het bevolkingsregister, waaruit uw burgerlijke staat en
gezinssamenstelling blijkt
2 - een kopie van een legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
3 - verklaring hypotheekverstrekker/woningstichting/beheerder/eigenaar (van
uw huidige of laatste hypotheekverstrekker,woningstichting, makelaar, beheerder of
verhuurder). Indien de aanvragers nu nog op verschillende adressen wonen, dient er
van beide een verklaring overlegd te worden.
ondergetekende: __________________________________________________
werkzaam als: ____________________________________________________
naam bedrijf: _____________________________________________________
gevestigd te: _____________________________________________________
telefoonnummer: __________________________________________________
verklaart dat de heer/mevrouw: _______________________________________
(voorm.) huurder/eigenaar van (adres): _________________________________
momenteel geen betalingsachterstand heeft en het afgelopen jaar zijn verplichtingen
correct is nagekomen en het gehuurde wel/niet naar behoren heeft bewoond. Het
bedrag per maand bedraagt momenteel € _________
Het genoten bedrag per maand aan huursubsidie € _________ ___ ___
datum: _________________
Stempel verhuurder:

Handtekening:

______________________

________________________

4 - een IB 60 formulier met kenmerk IBRI sub D/E/F/V (Voor vragen met betrekking tot welk
formulier voor u bestemd is kunt u zich wenden tot de belastingdienst ) of de door de belastingdienst
afgegeven definitieve aanslag

Het kan zijn dat na ontvangst en beoordeling van uw documenten wij alsnog documenten opvragen welke hier
nog niet bij genoemd zijn.
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