
Kantoor Julianaweg 190, 1131 DL Volendam Telefoon 0299-399960 E-mail info@devooruitgang.com Website www.devooruitgang.com

Akkoordverklaring woningaanbieding
onder aanvullende voorwaarden
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 De kandidaat huurder verklaart zich wel akkoord met de hem/haar toe te wijzen woning zoals hierboven omschreven.

  De kandidaat huurder is zich ervan bewust dat de woning aan hem/haar wordt toegewezen onder aanvullende voorwaarden. 
Deze aanvullende voorwaarden zijn onderdeel van de huurovereenkomst.

Akkoordverklaring

Aangeboden woning

Adres  Postcode Woonplaats

Voor- en achternaam  Telefoon 

E-mail

Algemene gegevens

Voorletters  

Achternaam 

Huidig adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon (bij voorkeur mobiel)

E-mail

Geboortedatum

Kandidaat huurder 

 Dhr Mw  

Partner 

 Dhr Mw  

Hoeveel personen zullen verhuizen naar het nieuwe adres? Aantal volwassenen Aantal kinderen Totaal

  De kandidaat huurder huurt momenteel 
bij een andere woningcorporatie 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

V
er

si
e 

09
-0

1-
23

(in te vullen door De Vooruitgang)

(in te vullen door kandidaat huurder)

Staat u onder bewind? Dan is er schriftelijke toestemming van de bewindvoerder nodig om te mogen verhuizen. Zorg ervoor dat u deze heeft. 
Daarnaast verzoeken wij u de contactgegevens van uw bewindvoerder hieronder in te vullen, zodat wij, indien nodig, contact kunnen opnemen.

Verhuizen er kinderen mee en beschikt u over een ouderschapsplan? Dan verzoeken wij u dit document bij ons aan te leveren.
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Wijkt uw inkomen in 2023 wezenlijk af van het inkomen uit 2022 en 2021?

Kandidaat huurder Partner

Heeft de partner een inkomensverklaring 2022?

Heeft de kandidaat huurder een inkomensverklaring 2022?

Heeft de partner een inkomensverklaring 2021?

Heeft de kandidaat huurder een inkomensverklaring 2021?

X  1,0802 =

X  1,0802 =

Verzamelinkomen in €

Verzamelinkomen in €

Verzamelinkomen in €

Verzamelinkomen in €

X  1,1002 =

X  1,1002 =

Inkomensgegevens (verplicht)

PartnerKandidaat huurder

Inkomensverklaring 2022

Inkomensverklaring 2021

Een inkomensverklaring kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. 
Dat kan via www.mijnbelasting.nl m.b.v. uw DigiD of telefonisch 
(0800-0543) m.b.v. uw burgerservicenummer.

Welke gegevens stuurt u mee met dit formulier?

Inkomensverandering
Wat zijn de redenen dat uw inkomen in 2023 wezenlijk afwijkt van het inkomen uit 2022 / 2021?   (Kruis aan wat van toepassing is)

Belangrijk: onderbouw uw inkomensopgave met bewijsstukken (zoals loonstroken, uitkeringsoverzichten, scheidingspapieren etc.) en stuur deze mee. 
Zonder deze bewijsstukken kunnen wij het toewijzingsproces niet afronden.

Kandidaat huurder Partner

 Andere baan

 Meegerekende kinderen bij aangifte

 Ontslag

 Pensioen

 Partneralimentatie

 Inkomsten / kosten eigen woning

  Anders, namelijk:

 Andere baan

 Meegerekende kinderen bij aangifte

 Ontslag

 Pensioen

 Partneralimentatie

 Inkomsten / kosten eigen woning

  Anders, namelijk:
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Ja  »  Vul dan het complete formulier in.

Nee »   Het vervolg van het formulier hoeft u niet in  
te vullen. Let op: u moet het formulier wel 
ondertekenen (onderaan pagina 3).

Ja  »  Vul dan het complete formulier in.

Nee »   Het vervolg van het formulier hoeft u niet in  
te vullen. Let op: u moet het formulier wel 
ondertekenen (onderaan pagina 3).
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Inkomen in 2023 naar verwachting Kandidaat huurder

x 12

x 13

Partner

x 12

x 13

Bruto inkomen per maand

Bruto inkomen per 4 weken

Vakantiegeld (8%)

13e maand

Inkomen uit onderneming, freelance activiteiten

Inkomen overig (bijv. overwerk, bijtelling, leaseauto)

Inkomen uit vermogen

Te ontvangen partneralimentatie

Subtotaal

Af: te betalen partneralimentatie

Af: eventuele andere aftrekposten (specificeren) 

Verwacht inkomen 2023

Ondertekening kandidaat huurder Ondertekening kandidaat huurder

Datum, plaats en handtekening Datum, plaats en handtekening

Klantgegevens (in te vullen door De Vooruitgang)

Inschrijfnummer

Berekening toetsinkomen (in te vullen door De Vooruitgang)

Totaal (kandidaat huurder + partner)

Belangrijk: bij dit formulier moet van zowel de kandidaat huurder als van de eventuele partner een inkomensverklaring worden toegevoegd. 
Zonder inkomensverklaring wordt de woning niet aangeboden. De Vooruitgang verklaart dat zij geen reden heeft te twijfelen aan de juistheid 
van door u ingevulde en aangeleverde informatie.

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).
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