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Gegevens van de te betrekken woning

Adres

Postcode en woonplaats

Gegevens ruilkandidaat

Degene die bovengenoemde woning wenst te gaan huren.

Aanvrager

Woonpasnummer 

Achternaam en voorletters 

Adres

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer(s)

E-mailadres Geboortedatum

Partner (indien van toepassing)

Achternaam en voorletters

Geboortedatum

Kinderen (indien van toepassing)

Namen en geboortedata 

Gewenste verhuisdatum

Inkomensgegevens

Bruto maandinkomen aanvrager 

Bruto maandinkomen partner

(indien van toepassing)

Aanvraagformulier
Woningruil
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Waarom wil de ruilkandidaat ruilen van woning?

Zwaarwegend belang dat aantoonbaar is.

Gegevens huidige woning

Invullen als het geen woning van Woonveste betreft.

In wat voor type woning woont u?  eengezinswoning  seniorenwoning

□  appartement met lift □  appartement zonder lift

□  anders, namelijk……….

Hoeveel slaapkamers heeft uw huidige woning?

Wat is de bruto huurprijs per maand van uw woning incl. servicekosten?

Gegevens van de eigenaar/ verhuurder van uw huidige woning

Invullen als het geen woning van Woonveste betreft.

Naam 

Adres

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer(s)

Benodigde bijlagen

•  Een inkomensverklaring (verkrijgbaar via de Belastingdienst, tel. 0800-0543 of via

MijnBelastingdienst.) Of een belastingaanslag 2016 of 2017, van u en alle meeverhuizende personen

behalve uw kinderen. Is uw inkomen veranderd en wilt u met uw huidige inkomen op een woning

reageren? Dan moet u aanvullend óók nog uw drie laatste salarisstroken of uitkerings-specificaties

meesturen;

•  Een verhuurdersverklaring als de kandidaat geen huurder is van Woonveste. Dit geldt ook voor een

medehuurder;

•  Een uittreksel van het bevolkingsregister waarop uw huidige adres staat, van u en alle meeverhui-

zende personen behalve uw kinderen. U kunt deze opvragen bij uw gemeente of uitprinten met uw

DigiD via: www.mijnoverheid.nl onder persoonlijke gegevens BRP en vervolgens persoonsgegevens.

Bij de gemeente vraagt u om een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie, waarop staat

waar u heeft gewoond vanaf het moment dat u 18 jaar werd tot nu.
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Kosten

U betaalt € 70,- administratiekosten per aanvraag, als deze aanvraag niet doorgaat, ontvangt u de 

kosten terug. Dit bedrag moet betaald zijn, voordat wij uw aanvraag in behandeling nemen. U kunt 

uw betaling overmaken op  IBAN NL 19 RABO 0154 704 334 ten name van Woonveste.

Ondertekening door ruilkandidaat

De ruilkandidaat en zijn/ haar partner, indien van toepassing, verklaart / verklaren dit formulier 

naar waarheid te hebben ingevuld.

Datum

Handtekening aanvrager 

Handtekening partner

Indien van toepassing

Gegevens huidige huurder

Degene die bovengenoemde te betrekken woning nu bewoont.

Achternaam en voorletter(s) 

Telefoonnummer(s)

E-mailadres

Waarom wil de huidige huurder van woning ruilen? Zwaarwegend belang dat aantoonbaar is.

Ondertekening door huidige huurder

De huidige huurder en zijn/ haar partner, indien van toepassing, verklaart/ verklaren dit formulier naar 

waarheid te hebben ingevuld.

Datum

Handtekening huidige huurder 

Handtekening partner

Indien van toepassing

Kijk op onze website voor meer informatie over woningruil:

http://www.woonveste.nl/Woningzoekende/Op-zoek-naar-een-woning/Woningruil/

Graag dit formulier volledig invullen en terugsturen naar of inleveren bij Woonveste
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In te vullen door Woonveste 
Datum ontvangst

Datum betaald

Woonpasnummer

Huurachterstand  geen / €  (doorstrepen wat niet van toepassing is) 

Huishoudinkomen  

Verhuurdersverklaring  akkoord / niet akkoord (doorstrepen wat niet van toepassing is) 

Huurprijs na opzegging €

Inspectie  akkoord / gebreken verhelpen 

(doorstrepen wat niet van toepassing is) D

Datum ingang woningruil


