Woningruil
Gegevens woning 1
Adres woning
Postcode en plaats
Voorletters en achternaam
Voorletters en achternaam partner
Geboortedatum aanvrager
Geboortedatum partner
Telefoonnummer privé
Telefoonnummer mobiel
E-mailadres
Gezinssamenstelling (aantal personen)
Aantal kinderen (geslacht en leeftijd)
Bruto jaarinkomen aanvrager
Bruto jaarinkomen partner (Indien van toepassing)
Type woning

hoekwoning

tussenwoning

(aankruisen wat van toepassing is)

benedenwoning

bovenwoning

Aantal slaapkamers
Huurprijs
Reden aanvraag woningruil

Datum

Handtekening aanvrager

Plaats		

Handtekening partner

Naast dit formulier willen wij ook de onderstaande gegevens van u en uw partner ontvangen:
- kopie legitimatiebewijs waarbij de pasfoto en het BSN-nummer onleesbaar zijn gemaakt of
		 gebruik is gemaakt van een ID-cover. Let op: uw BSN-nummer staat op meerdere plaatsen op
		 het ID-bewijs;
- uittreksel uit gemeentelijke bevolkingsadministratie van alle personen die zullen mee
		 verhuizen naar het aangeboden pand;
- inkomensverklaring van de Belastingdienst;
- indien van toepassing een verhuurderverklaring.
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Gegevens woning 2
Adres woning
Postcode en plaats
Voorletters en achternaam
Voorletters en achternaam partner
Geboortedatum aanvrager

Geboortedatum partner

Telefoonnummer privé
Telefoonnummer mobiel
E-mailadres
Gezinssamenstelling (aantal personen)
Aantal kinderen (geslacht en leeftijd)
Bruto jaarinkomen aanvrager
Bruto jaarinkomen partner (Indien van toepassing)
Type woning

hoekwoning

tussenwoning

(aankruisen wat van toepassing is)

benedenwoning

bovenwoning

Aantal slaapkamers
Huurprijs
Reden aanvraag woningruil
						
Datum 		

Handtekening aanvrager

Plaats		

Handtekening partner

Naast dit formulier willen wij ook de onderstaande gegevens van u en uw partner ontvangen:
- kopie legitimatiebewijs waarbij de pasfoto en het BSN-nummer onleesbaar zijn gemaakt
		 of gebruik is gemaakt van een ID-cover. Let op: uw BSN-nummer staat op meerdere
		 plaatsen op het ID-bewijs;
- uittreksel uit gemeentelijke bevolkingsadministratie van alle personen die zullen mee		
		 verhuizen naar het aangeboden pand;
- inkomensverklaring van de Belastingdienst;
- indien van toepassing een verhuurderverklaring.
Let op: bij woningruil vervalt uw inschrijftijd bij Wooniezie.
WSZ behoudt zich het recht voor om niet akkoord te gaan met de aanvraag tot woningruil. Bij
woningruil dient ten minste voldaan te worden aan de inkomensvoorwaarden en gezinsgrootte
zoals deze zijn vastgesteld door WSZ. Tevens moet er sprake zijn van goed huurderschap (tot nu
toe geen huurachterstand en geen overlast). WSZ geeft pas definitief toestemming na inspectie
van de woning(en). In de huurovereenkomst wordt opgenomen dat men na de woningruil minimaal één jaar in de woning dient te blijven wonen. Bij het indienen van het verzoek tot woningruil
dient per woning (in eigendom van WSZ) een bedrag van € 75,- te worden voldaan voor de
administratie- en mutatiekosten. Indien WSZ niet akkoord gaat met de woningruil, zal het bedrag
worden teruggestort.
WSZ

•

Postbus 161, 5520 AD Eersel

•

Dijk 16, 5521 AX Eersel

•

(0497) 51 78 35

•

info@wsz.nl

•

wsz.nl

