Set 4 (u gaat bij iemand inwonen die een huurwoning heeft)
AANGIFTE VAN EEN ADRESWIJZIGING
Achternaam

:

Voorna(a)m(en) (voluit)

:

Geboortedatum en –plaats : dd

- dd - dddd

Telefoonnummer (overdag): dddddddddd BSN/Sofi-nummer:
E-mail

_

:

Oud adres
Adres

Huisnr: _

:

Postcode / Woonplaats : dddd

_

dd

Nieuw adres
Datum verhuizing
: dd -dd -dddd (LET OP! Ligt de datum van uw verhuizing in het
verleden dan wordt de ontvangstdatum bij de gemeente als feitelijke verhuisdatum geregistreerd).
Adres

Huisnr: _

:

Postcode / Woonplaats : dddd

_

dd

Blijft er nog iemand op uw oude adres wonen?  nee  ja, en wel:
Mijn echtgeno(ot)t(e)/geregistreerd partner/kinderen verhuizen mee (heeft u een partner waarmee u een
samenlevingscontract heeft, dan moet u apart aangifte van adreswijziging doen):
1.

Geboortedatum: dd

-dd -dddd

2.

Geboortedatum: dd

-dd -dddd

3.

Geboortedatum: dd

-dd -dddd

4.

Geboortedatum: dd

-dd -dddd

komt u in Zwijndrecht wonen en heeft u een hond, meldt dan uw hond aan voor hondenbelasting.

heeft u een auto en gaat u wonen in een zone voor betaald parkeren, vraag dan een bewonersvergunning aan.
Datum : dd

- dd - dddd

Handtekening aangever :

_

LET OP: van alle personen die dit formulier ondertekenen dient een kopie van een geldig legitimatiebewijs
(paspoort/rijbewijs/Nederlandse
identiteitskaart/verblijfsvergunning) te worden meegezonden/te worden overlegd.
INVULLENVELD GEMEENTE:
Identificatie gezien

Huur/Koop contract gezien

Mutatie/Ii01

Controle

Datum

…………

…………

……………

………….

Paraaf

…………

………….

……………

………….

TOELICHTING AANVRAAGFORMULIER
Toestemming tot inwoning
Het aanvraagformulier ‘Toestemming tot inwoning’ dient u volledig ingevuld in te leveren bij de
woningcorporatie waarvan de huurder een woning huurt. Voor uw aanvraag tot toestemming voor inwoning
dient u ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de huurder en van uzelf mee te nemen. Onder
een legitimatiebewijs wordt verstaan een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. U krijgt na 2 tot 10
werkdagen toestemming dan wel afwijzing van uw aanvraag. Overschrijding van de maximum bewoning is
altijd een reden tot afwijzing.
Maximum bewoning:
1 kamerwoning: 2 personen
2 kamerwoning: 3 personen
3 kamerwoning: 4 personen
4 kamerwoning: 6 personen
5 kamerwoning: 8 personen
Trivire Wonen

Woonkracht10

Heerjansdam

Callistolaan 2
3318 JA Dordrecht
Telefoonnummer:
Openingstijden:

(078) 633 16 00
maandag t/m vrijdag

08.00 tot 16.30 uur

Burgemeester de
Bruinelaan 97
3331 AC Zwijndrecht
Telefoonnummer:
Openingstijden:

(078) 620 20 20
maandag t/m vrijdag

08.30 tot 16.30 uur

Kromme Nering 12
2995 BH Heerjansdam
Telefoonnummer:
(078) 677 21 18
Openingstijden:
maandag
woensdag
vrijdag

09.00 tot 11.30 uur
19.00 tot 20.00 uur
09.00 tot 11.30 uur

AANVRAAGFORMULIER ZWIJNDRECHT
Toestemming tot inwoning
Gegevens aanvrager
Naam aanvrager: ……………………………………… Voornamen: ….…………………….…………..… m/v
Geboortedatum: ………… / …………… / .……..…… Geboorteplaats: ……………………………………….
Nummer paspoort/identiteitskaart/rijbewijs: ….…………………………………………………………………..
Datum voorgenomen verhuizing: …………………………………………..……….…………………………….
Op welk adres woont u nu?
Adres: ………………………………………………………….……….…………………………………………….
Postcode: ………………………………………..…… Woonplaats: ………….………………………………….
Telefoonnummer: ….………………………………… E-mail: …………………….……………………………..
Zijn er personen die achterblijven op dit adres?

Nee
Ja, te weten ………………………………………..
……………………………………………………….

Voor welk adres vraagt u toestemming?
Adres: ………………………………………………………….……….…………………………………………….
Postcode: ………………………………………..…… Woonplaats: ………….………………………………….
Telefoonnummer: …………………………………… Type inwoning:

tijdelijk

voorgoed

Reden van verzoek: …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………………………………...
De huurder is uw

ouder(s)

dochter/zoon

broer

zus

echtgeno(o)t(e)

anders, ……………………………………

Aanvraag heeft mede betrekking op:
(naam, voornamen, geslacht en geboortedatum)

1.
2.
3.
4.
5.

geboortedatum:

………………………………………………………………………………..…. m/v ……. / ……… / …..…..
………………………………………………………………………………..…. m/v ….… / ……… / .……...
………………………………………………………………………………..…. m/v ….… / ……… / ……....
………………………………………………………………………………..…. m/v ….… / ……… / ……....
………………………………………………………………………………..…. m/v ….… / ……… / ……....

VERVOLG AANVRAAGFORMULIER ZWIJNDRECHT
Toestemming tot inwoning
Verklaring aanvrager
Aanvrager verklaart tevens in te stemmen met navraag woonverleden bij huidige/vorige huurder.
Getoetst wordt overlast (bij aanvrager en/of hoofdhuurder) en huurschulden (bij aanvrager). Uitkomst
van dit onderzoek kan een reden tot afwijzing van verzoek tot inwoning vormen. Overschrijding van de
maximum bewoning is altijd een reden tot afwijzing.
Zwijndrecht:

Handtekening aanvrager:

……………………………………………..…………..…… (datum)

………..……………………………………………………………..

Verklaring hoofdhuurder
Ondergetekende, verklaart in te stemmen met inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie van de
persoonsgegevens van de eerder vermelde persoon/personen op het door de hoofdhuurder bewoonde
adres. Verklaart tevens dat de aanvraag niet leidt tot een situatie van weder- of onderhuur.
Naam hoofdhuurder: ………………………………..… Voornamen: ….……………………..……….…… m/v
Adres: ………………………………………………………….……….…………………………………………….
Postcode: ………………………………………..……… Woonplaats: ……….………………………………….
Geboortedatum: ………… / …………… / .……..…… Geboorteplaats: ……………………………………….
Nummer paspoort/identiteitskaart/rijbewijs: ….…………………………………………………………………..
Let op!
De hoofdhuurder is aansprakelijk voor de eventuele overlast die de (tijdelijke) inwoner veroorzaakt. U bent er zich
tevens van bewust dat inwoning gevolgen kan hebben voor huurtoeslag, uitkeringen en gemeentelijke belastingen.
Zwijndrecht:

Handtekening hoofdhuurder:

…………………..…………………………………………… (datum)

………..……………………………………………………………..

Wel toestemming/geen toestemming
De corporatie geeft WEL/GEEN toestemming aan bovengenoemde persoon om in te gaan wonen op
het adres zoals genoemd in de aanvraag tot toestemming.
Zwijndrecht:

Naam medewerker:

Stempel corporatie:

…….…… / ……..…. / ..…….…. (datum)

……………………………………….……..

……………………………………….……..

Bij deze verhuizing moet u meesturen:
- een kopie van uw legitimatiebewijs
- een kopie van het legitimatiebewijs van de persoon bij wie
u gaat inwonen
- het verhuisformulier (zie hierboven)
- het formulier ‘’ aanvraagformulier Zwijndrecht,
toestemming tot inwoning (zie hierboven)
_

_

_

U stuurt de aangifte op naar:
Gemeente Zwijndrecht
t.a.v. Publiekscontacten
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

_

_

_

_

