TOELICHTING AANVRAAGFORMULIER
Toestemming tot inwoning
U levert het aanvraagformulier ‘Toestemming tot inwoning’ ingevuld in bij de woningcorporatie
waarvan de huurder een woning huurt. Neem hierbij een geldig legitimatiebewijs van de huurder en
uzelf mee (een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U krijgt na ongeveer 1 week toestemming
of een afwijzing. Overschrijding van de maximum bewoning is altijd een reden tot afwijzing.
Maximum bewoning:
1 kamerwoning > 2 personen
2 kamerwoning > 3 personen
3 kamerwoning > 4 personen
4 kamerwoning > 6 personen
5 kamerwoning > 8 personen
Als u toestemming tot inwoning krijgt, betekent dit niet dat u medehuurder bent. Medehuurderschap
vraagt u aan bij de verhuurder.

Woonkracht10

Burgemeester de Bruïnelaan 97, 3331 AC Zwijndrecht
Telefoonnummer:
078 620 2000
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
08.30 – 16.30 uur

Gemeentehuis

Dienstverlening
Bezoekadres:
Postadres:
Telefoonnummer:

Cortgene 9a
Postbus 2
2951 ED Alblasserdam
14 078, 5-cijferig telefoonnummer

Voorkom dat u lang moet wachten. Maak een afspraak.
Openingstijden
dinsdag, donderdag en vrijdag 09.00 tot 12.00 uur
maandag en woensdag
14.00 tot 19.30 uur

AANVRAAGFORMULIER
Toestemming tot inwoning

Gegevens aanvrager
Naam aanvrager: ……………………………………… Voornamen: ….…………………….…………..… m/v
Geboortedatum: ………… / …………… / .……..…… Geboorteplaats: ……………………………………….
Nummer paspoort/identiteitskaart/rijbewijs: ….…………………………………………………………………..
Datum voorgenomen verhuizing: …………………………………………..……….…………………………….
Op welk adres woont u nu?
Adres: ………………………………………………………….……….…………………………………………….
Postcode: ………………………………………..…… Woonplaats: ………….………………………………….
Telefoonnummer: ….………………………………… E-mail: …………………….……………………………..
Zijn er personen die achterblijven op dit adres?

Nee
Ja, te weten ………………………………………..
……………………………………………………….

Voor welk adres vraagt u toestemming?
Adres: ………………………………………………………….……….…………………………………………….
Postcode: ………………………………………..…… Woonplaats: ………….………………………………….
Telefoonnummer: …………………………………… Type inwoning:

tijdelijk

voorgoed

Reden van verzoek: …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………………………………...
De huurder is uw

ouder(s)

dochter/zoon

broer

zus

echtgeno(o)t(e)

anders, ……………………………………

Aanvraag heeft ook betrekking op minderjarige kinderen:
(naam, voornamen, geslacht en geboortedatum)

1.
2.
3.
4.
5.

geboortedatum:

………………………………………………………………………………..…. m/v ……. / ……… / …..…..
………………………………………………………………………………..…. m/v ….… / ……… / .……...
………………………………………………………………………………..…. m/v ….… / ……… / ……....
………………………………………………………………………………..…. m/v ….… / ……… / ……....
………………………………………………………………………………..…. m/v ….… / ……… / ……....

VERVOLG AANVRAAGFORMULIER
Toestemming tot inwoning

Verklaring aanvrager
Aanvrager verklaart ook in te stemmen met navraag woonverleden bij huidige/vorige huurder.
Getoetst wordt overlast (bij aanvrager en/of hoofdhuurder) en huurschulden (bij aanvrager). Uitkomst
van dit onderzoek kan een reden tot afwijzing van verzoek tot inwoning vormen. Overschrijding van de
maximum bewoning is altijd een reden tot afwijzing.
Dordrecht:

Handtekening aanvrager:

……………………………………………..…………..…… (datum)

………..……………………………………………………………..

Verklaring hoofdhuurder
Ondergetekende verklaart dat betrokkene woont op het adres van de hoofdhuurder. Ondergetekende
stemt in met inschrijving van de persoonsgegevens in de basisregistratie personen van de eerder
vermelde persoon/personen op het door de hoofdhuurder bewoonde adres. Ondergetekende verklaart
ook dat de aanvraag niet leidt tot een situatie van weder- of onderhuur.
Naam hoofdhuurder: ………………………………..… Voornamen: ….……………………..……….…… m/v
Adres: ………………………………………………………….……….…………………………………………….
Postcode: ………………………………………..……… Woonplaats: ……….………………………………….
Geboortedatum: ………… / …………… / .……..…… Geboorteplaats: ……………………………………….
Nummer paspoort/identiteitskaart/rijbewijs: ….…………………………………………………………………..
Let op!
U bent als hoofdhuurder is aansprakelijk voor de eventuele overlast die de (tijdelijke) inwoner veroorzaakt. U bent er
zich ook van bewust dat inwoning gevolgen kan hebben voor huursubsidie, uitkeringen en gemeentelijke
belastingen.
Dordrecht:

Handtekening hoofdhuurder:

…………………..…………………………………………… (datum)

………..……………………………………………………………..

Wel toestemming/geen toestemming
De woningcorporatie geeft WEL/GEEN toestemming aan bovengenoemde persoon om in te gaan
wonen op het adres zoals genoemd in de aanvraag tot toestemming.
Dordrecht:

Naam medewerker:

Stempel woningcorporatie:

…….…… / ……..…. / ..…….…. (datum)

……………………………………….……..

……………………………………….……..

