Aanvraag woningruil

Aanvrager 1 (huurder van Woonmeij)
Naam:
Adres:		
Postcode:

Woonplaats:		

Telefoon privé:

Telefoon werk:		

Geboortedatum:

Inkomen:

Woont sinds (datum):

op bovenstaand adres

Aantal personen dat de woning bewoont:
Type: eengezinswoning / seniorenwoning / flat met lift / flat zonder lift *
aantal kamers:
huurprijs:
		

Aanvrager 2
Naam:
Adres:		
Postcode:

Woonplaats:		

Telefoon privé::

Telefoon werk:		

Geboortedatum:

Inkomen:

Woont sinds:

(datum) op bovenstaand adres

Aantal personen dat de woning bewoont:
Type: eengezinswoning / seniorenwoning / flat met lift / flat zonder lift *
aantal kamers:
*doorhalen wat niet van toepassing is.

Motivatie
Wilt u hier uw motivatie voor deze woningruil toelichten?

WM-form Woningruil - 20/08/18

Graag ook de achterzijde van dit formulier invullen.

www.woonmeij.nl

huurprijs:

De kandidaten verklaren hiermee de voorwaarden bij woningruil te kennen en er mee in te stemmen. Dit zijn:
•
•
•
•
•

U huurt de woning minimaal 1 jaar.
U hebt (beiden) geen huurachterstand en er is sprake van goed woongedrag.
De huurprijs wordt aangepast. In de praktijk betekent dit meestal dat de huur stijgt.
Er vindt géén tussentijds onderhoud plaats.
Eventuele wederzijdse overnames van (on)roerende zaken mogen geen punt van discussie opleveren tussen kandidaten en
moeten schriftelijk worden vastgelegd.
• Wanneer zaken als onveilig worden beoordeeld, moet de huurder ze verwijderen, dit ter beoordeling van onze medewerker
Wonen.
• De woning(en) van Woonmeij moet(en) in goede staat opgeleverd worden.

Bijlagen
Hierbij sturen wij mee:
• een recent loonstrookje, jaaropgave, aanslag inkomstenbelasting of inkomensverklaring van aanvrager 1 en aanvrager 2
(en eventuele partners). U kunt uw inkomensverklaring downloaden bij Mijnbelastingdienst. U vindt de verklaring daar onder
het tabblad ‘inkomstenbelasting’, bij het betreffende jaar. Of neem contact op met de belastingtelefoon 0800-0543.
• een verhuurdersverklaring (indien aanvrager 2 niet van Woonmeij huurt).
Let op: als u de gevraagde bijlagen niet meestuurt, kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Ondergetekenden verklaren dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld
Plaats:

Datum:

Aanvrager 1
Handtekening:

Handtekening partner:

Aanvrager 2
Handtekening:

www.woonmeij.nl

Handtekening partner:

