
Aanvraagformulier
WONINGRUIL

Gegevens corporatie
Naam verhuurder Woningbouwvereniging Reeuwijk
Adres verhuurder Koningin Wilhelminahof 6
Postcode + woonplaats 2811 SZ  Reeuwijk
Postadres Postbus 4
Postcode + woonplaats 2810 AA  Reeuwijk
Telefoonnummer 0182 - 394593
E-mailadres info@wbvreeuwijk.nl
Website www.wbvreeuwijk.nl

Mijn persoonsgegevens
Achternaam + voorletters
Straat + huisnummer
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer privé
Telefoonnummer werk
Telefoonnummer mobiel
E-mailadres
Geboortedatum
Geslacht mannelijk / vrouwelijk
Burgerlijke staat
Totaal aantal personen, die verhuizen
Bruto-inkomen per maand €
Subsidiabele huurprijs per maand
(in te vullen door verhuurder)

€

Gegevens van mijn
partner/echtgeno(o)t(e)
Achternaam + voorletters
Straat + huisnummer
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer privé
Telefoonnummer werk
Telefoonnummer mobiel
E- mailadres
Geboortedatum
Geslacht mannelijk / vrouwelijk
Bruto-inkomen per maand €



Gegevens van mijn eerste kind
Achternaam + voorletters
Geboortedatum
Geslacht mannelijk / vrouwelijk
Bruto-inkomen per maand €

Gegevens van mijn tweede kind
Achternaam + voorletters
Geboortedatum
Geslacht mannelijk / vrouwelijk
Bruto-inkomen per maand €

Gegevens van mijn derde kind
Achternaam + voorletters
Geboortedatum
Geslacht mannelijk / vrouwelijk
Bruto-inkomen per maand €

Gegevens van mijn vierde kind
Achternaam + voorletters
Geboortedatum
Geslacht mannelijk / vrouwelijk
Bruto-inkomen per maand €

Gegevens ruilkandidaat
Achternaam + voorletters
Straat + huisnummer
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer privé
Telefoonnummer werk
Telefoonnummer mobiel
E-mailadres
Type woning ν eengezinswoning 

ν appartement
Aantal kamers
Subsidiabele huur €                                      (in te vullen door verhuurder)
Totaal aantal personen, die meeverhuizen
Bruto-inkomen per maand €

Gegevens van mijn
partner/echtgeno(o)t(e)
Achternaam + voorletters
Straat + huisnummer
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer privé
Telefoonnummer werk
Telefoonnummer mobiel
E- mailadres
Geboortedatum
Geslacht mannelijk / vrouwelijk
Bruto-inkomen per maand €



Gegevens van mijn eerste kind
Achternaam + voorletters
Geboortedatum
Geslacht mannelijk / vrouwelijk
Bruto-inkomen per maand €

Gegevens van mijn tweede kind
Achternaam + voorletters
Geboortedatum
Geslacht mannelijk / vrouwelijk
Bruto-inkomen per maand €

Gegevens van mijn derde kind
Achternaam + voorletters
Geboortedatum
Geslacht mannelijk / vrouwelijk
Bruto-inkomen per maand €

Gegevens van mijn vierde kind
Achternaam + voorletters
Geboortedatum
Geslacht mannelijk / vrouwelijk
Bruto-inkomen per maand €

Omschrijving reden verzoek tot woningruil



Gegevens verhuurder ruilkandidaat
Naam verhuurder
Straat + huisnummer
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer verhuurder
Contactpersoon verhuurder
E-mailadres verhuurder

Bij te voegen bewijsstukken
 

ν Aanvraagformulieren Woningruil van beide partijen, volledig ingevuld én ondertekend.
ν Kopieën van recente loonstroken en jaaropgaven van beide personen en eventuele gezinsleden.
ν Uittreksel van het BRP, waaruit blijkt waar u woont en vanaf welke datum.
ν Een verklaring van de verhuurder.
ν Een IB60 formulier (verklaring) van de Belastingdienst

De aanvrager en de ruilkandidaat verklaren dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

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

Handtekening Handtekening Handtekening Handtekening
aanvrager partner aanvrager ruilkandidaat partner ruilkandidaat

……………………… ……………………… ……………………… ………………………

Akkoord verhuurder
Handtekening + stempel

……………………… ………………………

Wilt u dit formulier a.u.b. volledig invullen en met kopieën van alle legitimatiebewijzen weer inleveren
bij de afdeling bewonerszaken. Voor vragen of meer informatie kunt u bellen of mailen met
0182 - 394593, e-mail: info@wbvreeuwijk.nl


