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Toestemming van hoofdbewoner (van huurwoning)
tot inwoning Zwijndrecht
Gegevens aanvrager
Naam aanvrager:
Voornamen
Geslacht

☐ Man

☐ Vrouw

Geboortedatum
Geboorteplaats
Geplande datum van verhuizing
Op welk adres woont u nu?
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
Blijven er personen wonen op dit adres?
☐ Nee, iedereen verhuist mee
☐ Ja, namelijk
Voor welk adres vraagt u toestemming voor inwoning?
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Type inwoning ☐ Tijdelijk
Reden van verzoek

☐ Permanent

De hoofdhuurder is uw
☐ ouder

☐ zoon/dochter

☐ zus/broer

☐ mijn man/mijn vrouw

☐ anders, namelijk
Wie verhuizen er met u mee?
naam

voornamen

man of

geboortedatum

vrouw
1.
2.
3.
4.
5.

Verklaring aanvrager
Aanvrager verklaart ook in te stemmen met navraag woonverleden bij huidige/vorige verhuurder.
We toetsen overlast (bij aanvrager en/of hoofdhuurder) en huurschulden (bij aanvrager en/of
hoofdhuurder). Resultaat van dit onderzoek kan een reden tot afwijzing van verzoek tot inwoning
zijn. Met meer mensen in een woning wonen dan maximum toegestaan is altijd een reden tot
afwijzing.
Zwijndrecht, datum

Handtekening van aanvrager
Verklaring hoofdhuurder
Ik, verklaar in te stemmen met inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie van de
persoonsgegevens van de eerder genoemde persoon of personen op het door de hoofdhuurder
bewoonde adres. Ik verklaar ook dat de aanvraag niet leidt tot een situatie van weder- of
onderhuur.
Naam hoofdhuurder
Voornamen
Geslacht
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Geboorteplaats

☐ Man ☐ Vrouw

Let op!
De hoofdhuurder is aansprakelijk voor de eventuele overlast die de (tijdelijke) inwoner
veroorzaakt.
U bent er zich ook van bewust dat inwoning gevolgen kan hebben voor huurtoeslag, uitkeringen en
gemeentelijke belastingen.
Zwijndrecht, datum

Handtekening hoofdhuurder
Toestemming van de corporatie
De corporatie geeft WEL/GEEN toestemming aan bovengenoemde persoon/personen om in te gaan wonen op
het adres zoals genoemd in de aanvraag tot toestemming.

Plaats, datum

Naam medewerker

Stempel corporatie

