Aanvraagformulier Woningruil
U huurt een woning van GroenWest, maar u wilt uw huurwoning ruilen met de huurwoning van iemand
anders. Als u en uw ruilkandidaat aan de voorwaarden voldoen, kunt u in aanmerking komen voor
woningruil. Meer informatie over de voorwaarden vindt u in de leaflet ‘Wat te doen bij woningruil’.
Voldoen u en uw ruilkandidaat aan de voorwaarden? Vul dan dit formulier in. Geef ook de reden voor
uw aanvraag aan. Vergeet niet het aanvraagformulier te (laten) ondertekenen door u en de
ruilkandidaat.

Aanvraagkosten woningruil
Voor alle administratieve werkzaamheden die wij uitvoeren voor uw woningruil vragen wij een
vergoeding. Maar nog belangrijker vinden wij dat u vóór u uw woningruilaanvraag indient, een goede
en serieuze afweging maakt of u de woningruil echt wilt doorzetten.
Daarom vragen wij € 25,00 aan aanvraagkosten per aanvrager voor woningruil. Zodra u uw
woningruilaanvraag heeft ingediend en deze compleets zijn, ontvangt u van GroenWest voor de
betaling een e-mail met een betaallink ‘aanvraag woningruil’.

Gegevens Huurder GroenWest
Registratienummer WoningNet

□□□□□□□□□

Achternaam huurder en voorletters

M/V

Geboortedatum huurder:
Achternaam medehuurder en
voorletters
Geboortedatum medehuurder

M/V

Adres
Postcode/Woonplaats
E-mail
Telefoonnummer

Mobiel

Gewenste ingangsdatum woningruil
Reden aanvraag woningruil
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Gegevens ruilkandidaat
Registratienummer WoningNet

□□□□□□□□□

Achternaam huurder en voorletters

M/V

Geboortedatum huurder:
Adres
Postcode/Woonplaats
E-mail

Burgerlijke staat
Telefoonnummer

gehuwd/ongehuwd/gescheiden: per datum ………………….
Mobiel

Gewenste ingangsdatum woningruil
Reden aanvraag woningruil
Huidige verhuurder
Woningtype:
O Eengezinswoning O Portiek
O Galerij
O Overige
Aantal kamers: …..………………………………………………………………………………………………..
Woonlaag……….. :………………………………………………………………………………………………..
Naam verhuurder: :………………………………………………………………………………………………..
Reden aanvraag woningruil:..…………………………………………………………………………………….

Gegevens medehuurder (indien van toepassing)
Achternaam medehuurder en
voorletters
Geboortedatum medehuurder

Registratienummer medehuurder
WoningNet
Adres

M/V

□□□□□□□□□

Postcode/Woonplaats
E-mail
Telefoonnummer
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Mobiel
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Gegevens kinderen (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

……………………….

Hoe heeft u uw ruil kandidaat gevonden?
O Huisje huisje app

O Woningruil.nl

O Anders, namelijk……………………………………..…

Ondertekening
Datum:

Plaats

Handtekening huurder

Datum:

Plaats

Handtekening medehuurder

Gevraagde andere documenten van de ruilkandidaat
Wij verzoeken u de ruilkandidaat, die naar de woning van GroenWest wil verhuizen, te vragen de
volgende documenten bij ons aan te leveren:






Acceptatieformulier voor het accepteren van een woning
U vindt dit formulier op onze website onder ‘Folders en formulieren’
Een kopie van het BRP-uittreksel (niet ouder dan zes maanden) van de gemeente (met
historische adressen en huishoudgrootte)
Inkomensverklaring 2018 (meest recent) in. U kunt op de website mijnbelastingdienst.nl een
inkomensverklaring opvragen en downloaden. Deze dient u digitaal aan te leveren.
Drie recente inkomenspecificaties (loonstroken en/of uitkeringsspecificaties)
Verhuurderverklaring van de huidige verhuurder

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier woningruil en bovengenoemde documenten kunt u
sturen naar: GroenWest, Postbus 2171, 3440 DD Woerden of per e-mail aan
verhuur@groenwest.nl
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