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Komt er iemand tijdelijk of voorgoed bij u wonen? Dan noemen we dat inwoning. In beide gevallen dient u eerst een verzoek tot
inwoning in bij De Vooruitgang. Meer informatie over Inwoning (en bijbehorende voorwaarden waaraan moet worden voldaan)
vindt u op onze website (www.devooruitgang.com). Wij adviseren u deze informatie aandachtig door te lezen voordat u dit
formulier invult.

Verklaring kandidaat-inwoner
Door dit formulier te ondertekenen, stemt de kandidaat-inwoner in met navraag over het woonverleden bij onder andere de
huidige/vorige verhuurder. Getoetst wordt op overlast en huurschulden. Een antecedentenonderzoek bij politie kan deel
uitmaken van het onderzoek.

Verklaring hoofdhuurder
Door dit formulier te ondertekenen, stemt de hoofdhuurder in met inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie van de
persoonsgegevens van de eerder vermelde persoon/personen op het door de hoofdhuurder bewoonde adres. De hoofdhuurder
verklaart tevens dat de aanvraag niet leidt tot een situatie van weder- of onderhuur. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor de
eventuele overlast die de (tijdelijke) inwoner veroorzaakt. De hoofdhuurder is er zich tevens van bewust dat inwoning gevolgen
kan hebben voor huurtoeslag, uitkeringen en gemeentelijke belastingen.

Algemene gegevens

Aanvrager (hoofdhuurder)
Dhr

Kandidaat-inwoner

Mw

Dhr

Mw

Voorletters
Naam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Telefoon (bij voorkeur mobiel)
E-mail

Relatie kandidaat-inwoner tot de hoofdhuurder
moeder/vader

dochter/zoon

zus/broer

partner

anders, namelijk

Reden van aanvraag inwoning

Adres waarvoor inwoning wordt aangevraagd
Straat

Postcode

Woonplaats

Kantoor Julianaweg 190, 1131 DL Volendam

Telefoon 0299-399960

E-mail info@devooruitgang.com

Website www.devooruitgang.com
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Type inwoning

Tijdelijk

Voorgoed

Gewenste ingangsdatum van de inwoning

Is het de bedoeling dat er nog andere personen meeverhuizen?

Nee

Ja, te weten:

Dhr

Mw

Voorletters

Geb. datum

Geb. plaats

Dhr

Mw

Voorletters

Geb. datum

Geb. plaats

Dhr

Mw

Voorletters

Geb. datum

Geb. plaats

Dhr

Mw

Voorletters

Geb. datum

Geb. plaats

Huidige adres kandidaat-inwoner
Straat

Postcode

Zijn er personen die achterblijven op dit adres?

Nee

Woonplaats

Ja, te weten

Ondertekening
Aanvrager (hoofdhuurder)

Kandidaat-inwoner

Datum, plaats en handtekening

Datum, plaats en handtekening

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 door u ingevulde en aangeleverde informatie.
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