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Van adres woning: ……………………………………………………..……………. te: …………………………………………….. 
 
Huurder(s):  
 
Naam en voorletter(s): …………………………………………………………………         M/V* 
         

Geboortedatum:  ………………………………………………………………… 
 
Adres:  ………………………………………………………………… 
 
Postcode:   …………………………………….………….  
 
Woonplaats:   ………………………………………………..  
 
Telefoon privé/mobiel:  ………………………………………………..  
 
E-mailadres  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Huidig aantal bewoners …………………………………………….. 
 
 

Gegevens aanvraag gegadigde(n) voor inwoning 

Naam en voorletter(s): …………………………………………………………………         M/V* 
         

Geboortedatum:  ………………………………………………………………… 
 
Adres:  ………………………………………………………………… 
 
Postcode:   …………………………………….………….  
 
Woonplaats:   ………………………………………………..  
 
Telefoon privé/mobiel:  ………………………………………………..  
 
E-mailadres  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Aantal personen: ............................................... 

Huidige woonsituatie:  

 huurwoning   koopwoning  thuiswonend   anders,  ........................ 

 
 
 

Voor welk adres vraagt u toestemming? 

Adres: .................................................................................................................................................... 

Postcode: ..................................... Plaats: ............................................................................................. 
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De huurder is uw: 

 ouder(s)  broer   zus    dochter/zoon   anders,  ......................... 
 
Soort inwoning: O Tijdelijk,  vanaf ……….………..  tot en met ............................  O Onbepaalde tijd 

Reden van aanvraag: ........................................................................................................................... 

 
 
 

Verklaring gegadigde(n) voor inwoning 
Gegadigde verklaart in te stemmen met navraag over woon- en betalingsverleden bij huidige/vorige 
verhuurder of hypotheekverstrekker. Getoetst wordt overlast, bewoning en huur- of 
hypotheekschulden. Uitkomst van dit onderzoek kan een reden tot afwijzing van verzoek tot 
inwoning vormen. Overschrijding van de maximale bewoning is doorgaans een reden tot afwijzing.  
 

Datum     Plaats     
 
.....................................  ………………………………….…  
 
      

Verklaring huurder 
Ondergetekende, verklaart in te stemmen met inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie 
van de persoonsgegevens van de eerder vermelde persoon/personen op het door de huurder 
bewoonde adres. De gegadigde dient zichzelf in te schrijven bij de gemeente waarbij het afhankelijk 
is van het feit of de aanvraag leidt tot toestemming tot inwoning van de gegadigde. Huurder 
verklaart tevens dat de aanvraag niet leidt tot een situatie van weder- of onderhuur. 
 
Let op! 
U bent aansprakelijk voor eventuele overlast die de (tijdelijke) inwoner veroorzaakt. U bent er zich 
van bewust dat inwoning gevolgen kan hebben voor huurtoeslag, uitkeringen en gemeentelijke 
belastingen. 
 
 
Datum     Plaats     
 
.....................................  ………………………………….…  
 
 
De volgende documenten dienen ingeleverd te worden bij de aanvraag tot inwoning: 
 
De huidige huurder: 

• Een kopie van uw geldig legitimatiebewijs (rijbewijs of identiteitskaart of paspoort). 
 
De gegadigde(n) voor inwoning: 

•  Een kopie van uw geldig legitimatiebewijs (rijbewijs of identiteitskaart of paspoort); 

• Een verhuurdersverklaring als uw huidige (laatste) woning een huurwoning is; 

• Een verklaring van de hypotheekverstrekker als de huidige (laatste) woning 
een koopwoning is;  

•  Uittreksel(s) uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente incl. woonhistorie met 
alle meeverhuizende personen. 


