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Gegevens 
huurder(s)

Gegevens 
huisbewaarder(s)

Voorletters  

Achternaam 

Geboortedatum

Geboorteplaats

Telefoon (bij voorkeur mobiel)

E-mail

Huurt woning sinds

Correspondentieadres

Postcode en woonplaats

Voorletters  

Achternaam 

Geboortedatum

Geboorteplaats

Telefoon (bij voorkeur mobiel)

E-mail

Was het uw bedoeling dat er (naast huisbewaarder 1 en 2) nog kinderen meeverhuizen?         Ja Nee

Aanvrager (hoofdhuurder)

 Dhr Mw  

Huisbewaarder 1

 Dhr Mw  

Medehuurder (indien van toepassing)

 Dhr Mw  

Huisbewaarder 2 (indien van toepassing)

 Dhr Mw  

V
er

si
e 

06
-0

3-
23

Huisbewaring is het tijdelijk in gebruik geven en nemen van woonruimte bij tijdelijke afwezigheid van de huurder(s). Wanneer u als 
huurder tijdelijk zelf niet in uw woning woont, kunt u (onder strikte voorwaarden) tijdelijk iemand in uw woning laten wonen. Deze 
persoon noemen we een huisbewaarder. Toestemming aanvragen voor huisbewaring kan alleen met dit formulier. 

Meer informatie over Huisbewaring (en de bijbehorende regels en voorwaarden waaraan moet worden voldaan) vindt u op de pagina 
‘Huisbewaring’ op onze website (www.devooruitgang.com). Wij verzoeken u deze informatie aandachtig door te lezen voordat u dit 
formulier invult en de aanvraag indient.

Aanvraag huisbewaring
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Adres waarvoor huisbewaring wordt aangevraagd Voorgestelde vergoedingen

Adres 

Postcode 

Woonplaats

Huur

Gas, water en electra

Overig
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Huisbewaarder 1

Aanvrager (hoofdhuurder)

Huisbewaarder 2 (indien van toepassing)

Medehuurder (indien van toepassing)

Datum, plaats en handtekening

Datum, plaats en handtekening

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).

Ondergetekenden verklaren op de hoogte te zijn van onze regels en voowaarden m.b.t. huisbewaring, welke zijn terug te vinden op 
de pagina ‘Huisbewaring’ op onze website (www.devooruitgang.com). De Vooruitgang verklaart dat zij geen reden heeft te 
twijfelen aan de juistheid van de door u ingevulde en aangeleverde informatie. Deze informatie wordt bewaard en kan worden 
gebruikt om woongerelateerde fraude op te sporen en tegen te gaan.

Voeg bij deze aanvraag bewijsmateriaal toe waaruit de noodzaak en de duur van de huisbewaring blijkt, zoals:
•  Een verklaring van de werkgever waaruit de detachering voor een bepaalde periode naar het buitenland blijkt of een arbeidscontract 

voor een bepaalde periode in het buitenland;
•  Reisbescheiden waaruit de afwezigheid voor een bepaalde tijd blijkt;
•  Een verklaring van een medisch specialist, revalidatiecentrum of verzorgingshuis waaruit de tijdelijke afwezigheid blijkt;
•  Een gerechtelijke uitspraak, waaruit blijkt per wanneer u in detentie zal moeten zitten en waaruit de duur van de detentie blijkt;
•  In geval van andere zwaarwegende redenen overtuigend materiaal, waaruit de noodzaak voor de tijdelijke afwezigheid blijkt;
•  Legitimatiebewijs van uw partner en een kopie huur- of koopcontract van de woning waar jullie gaan proef-samenwonen.

Ondertekening

Reden van aanvraag huisbewaring

Periode waarvoor huisbewaring wordt aangevraagd

Van Tot

Arbeid/studie/stage buitenland

Langdurige verpleging/verzorging

Landurige reis

Detentie

Proef-samenwonen (in dit geval adres van samenwonen hieronder vermelden)

Anders, namelijk: 

Adres  Postcode en woonplaats

In alle gevallen dient deze aanvraag vergezeld te zijn van:
• Een kopie geldig legitimatiewijs van de mogelijk toekomstige huisbewaarder;
•  Een voorwaardelijke huuropzegging van de woning die in bewaring wordt gegeven. Dit formulier kunt u downloaden op de pagina 

‘Huisbewaring’ op onze website (www.devooruitgang.com).


