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Algemene gegevens

Voorletters  

Achternaam 

Huidig adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon (bij voorkeur mobiel)

Email

Geboortedatum

Aanvrager (kandidaat huurder) 

 Dhr Mw  

Mede-aanvrager (meeverhuizende partner) 

 Dhr Mw  

Huidige woonsituatie mede-aanvrager 
(indien van toepassing)

U woont nog bij uw ouders

U bezit een eigen koopwoning

U huurt een woning bij een particulier

 U huurt bij een woningcorporatie  
of andere instelling.

Overig

Huidige woonsituatie aanvrager  Burgerlijke staat

U woont nog bij uw ouders

U bezit een eigen koopwoning

U huurt een woning bij een particulier

 U huurt bij een woningcorporatie  
of andere instelling

Overig

Alleenstaand

Gehuwd

Samenwonend

 Geregistreerd  
partnerschap

Overig

Sinds wanneer staat u als woonachtige ingeschreven binnen de gemeente Edam-Volendam?

  De kandidaat huurder huurt 
momenteel bij een andere corporatie 
en levert een volledig ingevulde 
verhuurdersverklaring in.

Heeft de (mede-)aanvrager schulden?

Staat de (mede-)aanvrager onder bewindvoering?

Heeft de (mede-)aanvrager een budgetcoach?

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Eventueel nodig: verhuurdersverklaring
Huurt u reeds een woning bij een andere corporatie of verhuurder? 
Dan heeft u een verhuurdersverklaring nodig van deze partij.

Altijd nodig bij inschrijving: inkomensverklaring 
Bij dit formulier moet van zowel de inschrijver als de eventuele 
partner een inkomensverklaring worden toegevoegd. Zonder 
inkomensverklaring wordt uw inschrijving niet in behandeling 
genomen. Een inkomensverklaring is geen aangifte, aanslag of 
jaaropgave.

Digitaal aanvragen via www.belastingdienst.nl
– Klik op “Inloggen” en vervolgens op “Mijn belastingdienst”.
– Log in met uw DigiD.
– Klik in het tabblad “Inkomensverklaring” op “Mijn gegevens”.
– Hier kunt u het document downloaden of printen.

Telefonisch aanvragen bij de Belastingdienst
– Bel 0800-0543.
– Houd uw burgerservicenummer (BSN, voorheen sofinummer) gereed.
– Volg het keuzemenu tot “heeft u een andere vraag”.
– U ontvangt de inkomensverklaring binnen 5 werkdagen per post.

U dient dit formulier ingevuld en ondertekend bij ons in te leveren. Dat kan 
op de volgende manieren: in onze brievenbus (aan de Julianaweg 190 in 
Volendam), per e-mail (als PDF-document, naar info@devooruitgang.com), 
of per post (naar Stichting Woningbeheer De Vooruitgang, t.a.v. de 
afdeling administratie, Postbus 30, 1130 AA Volendam).

De Vooruitgang verklaart dat zij geen reden heeft te twijfelen aan de 
juistheid van de door u ingevulde informatie en aangeleverde documenten.

Altijd nodig bij inschrijving: € 75,-
De kosten voor inschrijving bedragen € 75,- voor 5 jaar. Dit bedrag betaalt 
u met iDeal. Hiervoor krijgt u instructies via email en eventueel SMS.

Altijd nodig bij inschrijving: e-mailadres
Een e-mailadres is noodzakelijk. Dit mag ook het e-mailadres van een 
contactpersoon zijn. 

Eventueel nodig: toestemming bewindvoerder
Staat u onder bewind, dan is schriftelijke toestemming van de bewind-
voerder nodig om te mogen verhuizen. Zorg ervoor dat u deze heeft. 
Daarnaast ontvangen wij graag de gegevens van uw bewindvoerder (naam, 
telefoon en e-mail) zodat wij, indien nodig, contact kunnen opnemen.
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Ondertekening aanvrager Ondertekening mede-aanvrager

Datum, plaats en handtekening Datum, plaats en handtekening
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Klantgegevens (in te vullen door De Vooruitgang)

Inschrijfnummer

Berekening toetsinkomen (in te vullen door De Vooruitgang)

Totaal (kandidaat huurder + partner)

Inkomen in 2023 naar verwachting Mede-aanvragerAanvrager

Wijkt uw inkomen in 2023 wezenlijk af 
van het inkomen uit 2022 en 2021?

 Nee             Ja  Nee              Ja

Nee »  Onderteken onder op deze pagina. 

Ja  »  Vul hieronder uw verwachte inkomen in en onderbouw dit met bewijsstukken (zoals loonstroken, uitkeringsoverzichten, 
scheidingspapieren etc.) en stuur deze mee. Zonder deze bewijsstukken kunnen wij het inschrijvingsproces niet afronden.

Aanvrager Mede-aanvrager

Inkomensgegevens (verplicht)

Ondertekening

PartnerKandidaat huurder

Inkomensverklaring 2022

Inkomensverklaring 2021

Welke inkomensgegevens stuurt u mee met dit formulier?

In te vullen door contactpersoon (indien van toepassing)
Indien dit formulier wordt ingevuld door iemand anders dan de aanvrager, bijvoorbeeld door een familielid, verzoeken wij 
u de contactgegevens van deze persoon in te vullen. Het formulier moet wél door de aanvrager zélf worden ondertekend! Indien u de 
gegevens van een contactpersoon invult, verloopt alle correspondentie via deze persoon.

 Dhr Mw       Voorletters  Achternaam 

Huidig adres     Postcode

Woonplaats    Telefoon

Mobiel  Email

Hoeveel personen zullen verhuizen naar het nieuwe adres indien u een woning krijgt toegewezen?

Aantal volwassenen Aantal kinderen Totaal aantal personen


