Aanvraag woningruil
Het komt wel eens voor dat iemand een woning huurt van Stichting Woningbeheer
De Vooruitgang en liever wil verhuizen naar een andere huurwoning. In zo’n geval
is woningruil een mogelijkheid. Wanneer u een kandidaat gevonden heeft die met
u van huurwoning wil ruilen, dient u een schriftelijk verzoek tot woningruil in te
dienen. U kunt hiervoor gebruik maken van dit aanvraagformulier.
Meer informatie over de afhandeling van de aanvraag en de voorwaarden waaraan
moet worden voldaan, vindt u op www.devooruitgang.com. Wij adviseren u deze
informatie aandachtig door te lezen voordat u de aanvraag bij ons indient.
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).

Eventueel nodig: verhuurdersverklaring
Huurt u een woning bij een andere corporatie of verhuurder?
Dan heeft u een verhuurdersverklaring nodig van deze partij.
Altijd nodig: inkomensverklaring
Bij dit formulier moet van zowel de kandidaten als de eventuele
partners een inkomensverklaring worden toegevoegd. Zonder
inkomensverklaring wordt uw aanvraag niet in behandeling
genomen. Een inkomensverklaring is geen aangifte, aanslag of
jaaropgave. U kunt een inkomensverklaring aanvragen bij de
Belastingdienst (www.belastingdienst.nl / Telefoon: 0800-0543).
De Vooruitgang verklaart dat zij geen reden heeft te twijfelen
aan de juistheid van de door u ingevulde en aangeleverde
informatie.

De ondergetekenden verzoeken om woningruil
Kandidaat 1
Dhr

Mw

Voorletters

Achternaam

Adres 							
Postcode

Tel
Woonachtig op dit adres sinds

Woonplaats

Ik huur deze woning van
Voorletters partner

Telefoon verhuurder
Achternaam partner

Aant. verhuizende kinderen

Reden verzoek woningruil

Kandidaat 2
Dhr

Mw

Voorletters

Achternaam

Adres 							
Postcode

Woonachtig op dit adres sinds

Woonplaats

Ik huur deze woning van
Voorletters partner

Tel

Telefoon verhuurder
Achternaam partner

Aant. verhuizende kinderen

Reden verzoek woningruil

Plaats

Handtekening kandidaat 1

Handtekening kandidaat 2

Handtekening partner 1

Handtekening partner 2
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