
U verlaat tijdelijk uw woning en komt na een afgesproken periode
weer terug. In principe is dit een periode van 6 maanden. Voor deze periode
vraagt u huisbewaring aan. 

De periode van huisbewaring duurt van tot

Reden voor uw afwezigheid (voeg bewijzen toe van uw reden):

Naam huisbewaarder:

Geboortedatum:

Telefoon thuis/ mobiel:

E-mail:

Gegevens hoofdhuurder 

Naam: Voorletters:

Straat: Huisnummer:

Plaats:

Telefoon thuis/ mobiel:

E-mail:

U blijft zelf verantwoordelijk voor uw woning en bent bereikbaar via:

Telefoon:

E-mail:

Voeg bij dit formulier de volgende gegevens toe van de huisbewaarder(s): 
- Uittreksel van de basisregistratie personen met adreshistorie van maximaal 3 maanden oud; 
- Ingevulde sociale bewonersverklaring (zie bijlage). 

Met de ondertekening van dit formulier verklaren hoofdhuurder en de huisbewaarder begrepen 
te hebben dat de hoofdhuurder verantwoordelijk blijft voor woning en de bepalingen uit het 
huurcontract (zoals huurbetalingen, geen overlast en klein onderhoud woning)en hiermee 
akkoord te zijn. 

Aldus naar waarheid ingevuld, 

Hoofdhuurder 
Datum en plaats:                                                             Handtekening hoofdhuurder: 

Aanvraag huisbewaring
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Huisbewaarder 

Datum en plaats:                                                               Handtekening huisbewaarder: 

Stuur de formulieren en documenten naar info@wsz.nl.  

U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging van uw aanvraag. 
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Sociale bewonersverklaring
aanvraag huisbewaring
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Let op: In te vullen door de huisbewaarder (degene die tijdelijk in de woning wil wonen).

U wilt graag als huisbewaarder in een woning van WSZ wonen. Om deze aanvraag goed te
kunnen verwerken, vragen we u de volgende gegevens in te vullen. 

Adres waar u tijdelijk als huisbewaarder wil wonen 

Straat: Huisnummer:  

Postcode: Plaats:

Bent u de afgelopen 3 jaar in aanraking gekomen met een verhuurder, politie, justitie of hulpver-
lenende organisaties? 

      ja

     nee

Indien ja: 

Ik ben in contact geweest met                                         [naam instantie]

Dat was vanwege: 

Ondergetekende verklaart hierbij: 
- Bovenstaande vragen naar waarheid te hebben ingevuld; 
- WSZ toestemming te geven om navraag te doen bij relevante instanties; 
- Deze instanties toestemming te geven om de gevraagde informatie aan WSZ te verstrekken.
 

Naam:                                                        Datum en plaats:    Handtekening:


