Flyer
‘Eerste kandidaat
en dan?’
Wanneer u voor een woning in aanmerking komt en een aanbieding krijgt,
moeten er diverse documenten voor WSZ beschikbaar zijn. Anders wordt
het aanbod ingetrokken.
Om de woningaanbieding definitief te
maken, levert u enkele documenten aan van
u en uw eventuele partner.
Kopie van uw legitimatiebewijs
Verhuist u samen met uw partner? Zorg dan
dat u allebei een geldig legitimatiebewijs
heeft.
Meest recente inkomensverklaring van de
Belastingdienst
Dit kan via Mijn Belastingdienst of telefonisch.
Mijn Belastingdienst met DigiD
U kunt de inkomensverklaring online aanvragen via Mijn Belastingdienst. Voordeel
hiervan is dat de inkomensverklaring direct
uit te printen is.
Zorgt u er voor dat u bij het aanvragen van het
formulier uw BSN-nummer bij de hand heeft?
Telefonisch
Ook kunt u een inkomensverklaring
aanvragen via de Belastingtelefoon op 0800
0543, keuze 3, keuze 2, keuze 1. Wanneer
u de inkomensverklaring telefonisch
aanvraagt dient u er rekening mee te
houden dat u dit tijdig doet. Het duurt
gemiddeld 5 werkdagen voor u het formulier
ontvangt.
Uittreksel uit de Basisregistratie Personen
(BRP) met adreshistorie
Deze vraagt u op bij de gemeente waar u
woont. Het document mag niet ouder zijn
dan 3 maanden. Wanneer u nu een huurder
bent van WSZ is dit niet nodig.

Verhuurdersverklaring(en)
Van de huurwoning(en) waar u de afgelopen 5 jaar heeft gewoond. Wanneer u nu
een huurder bent van WSZ is dit niet nodig.
Meest recente inkomensgegevens
Is uw actuele inkomen passend voor de
woning? Maar uw inkomensverklaring niet?
Dan overlegt u drie opeenvolgende maandspecificaties en een jaaropgave van afgelopen
jaar van alle werkgevers/inkomstenbronnen.
TIP:
U kunt vóór het gesprek uw documenten
uploaden in Wooniezie.
Aanbieding van de woning
Wanneer u eerste kandidaat voor een woning
bent, controleren wij uw gegevens. We weten
dan of de aangeboden woning passend is en
u definitief kan worden aangeboden.
Na de bezichtiging weigert of accepteert u
de woning. Uw inschrijving op Wooniezie
komt te vervallen op het moment dat u een
woning bij één van de deelnemende
corporaties accepteert.
LET OP:
Bij een woningaanbieding levert u alle
benodigde gegevens compleet in. Lukt dat
niet? Dan wijzen wij u af voor de woning en
gaan wij verder met de volgende kandidaat.
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