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Acceptatieformulier
Wij ontvangen graag het volledig ingevulde acceptatieformulier zo spoedig mogelijk retour.
Let op:
* U dient een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar de woning, zodat u zich kunt legitimeren.
* Als u na toewijzing van de woning de woning weigert, dan brengen wij de administratiekosten ( € 40,-) en de kosten
van eventueel daardoor ontstane leegstand (max.1 maand) van de woning in rekening.

Ik accepteer/Wij accepteren* de woning adres:………………………………. te……………………………….
Advertentienummer WoningNet:

□□□□□□□□□

GEGEVENS AANVRAGER
Registratienummer WoningNet:

□□□□□□□□

Achternaam en voorletters:……………………………………………………………………………….M / V
Huidig adres (straat en huisnummer) …………………………………………………………………………………………..
Postcode en plaats: ………………………………………………………………………………………………………………
Huidig adres is:

huur / koop / inwonend * Aantal: kamers: ……………

kale huur: € …………… per maand

* doorhalen wat niet van toepassing is

Geboortedatum:……………………… E-mailadres:…………………………………………………………………………….
Telefoonnummer privé:………………………………………. Telefoonnummer mobiel:……………………………………..

IBAN-nummer:

□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□

Vul het rekeningnummer in dat gebruikt gaat worden voor het betalen van de huur.

GEGEVENS MEDEAANVRAGER (indien van toepassing)
U dient samen langer dan 2 jaar ingeschreven te staan en/of aan te tonen dat er sprake is van een duurzame
gemeenschappelijke huishouding. Tevens komt uw inschrijving bij WoningNet te vervallen bij acceptatie.

Registratienummer WoningNet:

□□□□□□□□□

Achternaam en voorletters:……………………………………………………………………………… M / V
Huidig adres (straat en huisnummer)………………………………………………………………………………………..
Postcode en plaats: ………………………………………………………………………………………………………………
Huidig adres is:

huur / koop / inwonend *

Aantal: kamers: ……………

kale huur: € …………… per maand

Geboortedatum:……………………… Telefoonnummer mobiel:……………………………………..
E-mailadres:………………………………………………………………………………………………..
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INWONENDE KINDEREN/HUISGENOTEN (indien van toepassing)
Achternaam en voorletters:………………………………..

Geboortedatum: …………..

M/V

Achternaam en voorletters:………………………………..

Geboortedatum: …………..

M/V

Achternaam en voorletters:………………………………..

Geboortedatum: …………..

M/V

Achternaam en voorletters:………………………………..

Geboortedatum: …………..

M/V

* Burgerlijke staat (alleenstaand/gehuwd/geregistreerd partnerschap/gescheiden: per datum……………………………
(doorhalen wat niet van toepassing is)

1.

2.

Alleenstaand, met kinderen die meeverhuizen?
Is een opgesteld ouderschapsplan nodig waarin deze afspraken zijn vastgelegd, ondertekend door beide
ouders.
OF bewijs op uittreksel van de gemeente (BRP) dat de kinderen staan ingeschreven op uw woonadres, inclusief
datum van inschrijving
Echtscheiding, Bent u gescheiden? Dan hebben wij nodig:
•
Een officiële getekende beschikking van de rechtbank. Indien u kinderen heeft, hebben wij een
ouderschapsplan nodig waarin deze afspraken zijn vastgelegd, ondertekend door beide ouders.
•
Controle: Op uittreksel burgerlijke staat gescheiden
•
Op ID bewijs, E/V (echtgenoot van) P/V (partner van)
•
Partneralimentatie:
Ik (aanvrager) betaal/ontvang partneralimentatie.
Neem de beschikking mee waaruit het precieze bedrag blijkt.
Zolang er nog geen beschikking is van de rechtbank is of een aanvraag voor scheiding bij de rechtbank is
ingediend, kunnen wij geen woning toewijzen.

Kruis aan wat op uw huishouden van toepassing is (en neem mee/vul in):
□ Ik (of een van mijn medebewoners) heb geen inkomen. Geef hieronder aan voor wie dit geldt en wat de
reden is (bewijsstukken zullen in overleg opgevraagd worden):
.......................................................................................................................................………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
□ Mijn huishouden beschikt dit kalenderjaar over een vermogen (spaargeld, aandelen, obligaties, etc.) groter
dan € 30.360 (€ 60.720 indien u een medeaanvrager hebt). Mijn vermogen bedraagt:

□

Ik betaal/ontvang partneralimentatie. Neem de beschikking mee waaruit het precieze bedrag blijkt.

Betaling van de eerste huur: U ontvangt vooraf een leesexemplaar van de huurovereenkomst en een e-mail met een
betaalverzoek om het bedrag van de eerste huurnota te betalen. De betaling dient voor de afspraak ingangsdatum
huurovereenkomst te zijn ontvangen. Deze kosten zijn opgebouwd uit de huur vanaf ingangsdatum huurcontract,
administratiekosten (€ 40,-) en huisvestigingsvergunning ( € 18,15). Zonder betaling kan de huurovereenkomst niet
worden afgesloten.
Indien blijkt dat de door u verstrekte gegevens over de samenstelling van het huishouden niet juist of niet volledig is
geweest, dan heeft GroenWest het recht om de aanbieding van de woning af te wijzen.
Plaats: ……………………………………………..
Handtekening aanvrager

…………………………..

Datum:………………………………………
Handtekening medeaanvrager ………………

Toelichting aan te leveren documenten kunt u terugvinden op onze website
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