Aanvraagformulier
Voor woningruil

Waarvoor gebruikt u dit formulier?
Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor woningruil. Kijk eerst voor de
regels en voorwaarden op www.zvh.nl.
Het ingevulde formulier voorzien van alle gevraagde documenten van de kandidaat
huurder levert u in bij onze balie.
U pint ter plekke de administratiekosten van € 45,-. Restitutie van dit bedrag bij
afwijzing of intrekking is niet mogelijk. Wij sturen u vervolgens binnen vier weken een
reactie op uw aanvraag. De contractkosten voor het huurcontract bij een goedgekeurde
woningruil zijn € 56,50.
Gegevens huidige huurder van ZVH
de heer /
mevrouw (a.u.b. aankruisen wat van toepassing is)
Achternaam
:…………………………………………………………………
Voorletter(s)
:…………………………………………………………………
Adres, postcode en plaats :…………………………………………………………………
Telefoonnummer
:…………………………………………………………………
Mobiel nummer
:…………………………………………………………………
E-mailadres
:…………………………………………………………………
Gegevens kandidaat huurder
de heer /
mevrouw (a.u.b. aankruisen wat van toepassing is)
Achternaam
:…………………………………………………………………
Voorletter(s)
:…………………………………………………………………
Adres, postcode en plaats :…………………………………………………………………
Telefoonnummer
:…………………………………………………………………
Mobiel nummer
:…………………………………………………………………
E-mailadres
:…………………………………………………………………
Geboortedatum
:………………………………………………………………..
Meeverhuizenden:
Volwassenen:…………………….Kinderen jonger dan 18 jaar:…………………………..

Gewenste ingangsdatum van uw woningruil (altijd per de 1e van de maand, minimaal 6
weken vanaf de aanvraagdatum):……………………………………..
z.o.z.
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Aanvraagformulier
Voor woningruil

Om uw aanvraag voor woningruil te kunnen beoordelen, vragen wij u de volgende
kopieën van documenten met betrekking tot de kandidaat huurder en de eventuele
medehuurder aan dit formulier toe te voegen:








De inkomensverklaring Belastingdienst van 2020, deze heeft u als het goed is al
aangevraagd via de belastingtelefoon en ontvangen. U kunt deze ook met behulp
van uw DigiD zelf uitprinten via de website van de belastingdienst;
Of definitieve aanslag inkomstenbelasting van 2020 (indien u aangifte
inkomstenbelasting heeft gedaan);
Alle jaaropgave(n) van 2020
Alle loonstroken en/of uitkeringsspecificaties van de laatste drie maanden;
Indien u student bent: het "bericht studiefinanciering" van het DUO en het bewijs
van inschrijving van een voltijdopleiding van het lopende studiejaar;
Uittreksel uit het historisch adressenregister van de gemeente (niet ouder dan 3
maanden). Indien u inwoner van Zaanstad bent, is het niet nodig om een
uittreksel mee te nemen;
Huurder-/verhuurdersverklaring. Deze kunt u opvragen bij uw huidige verhuurder.

Mocht dit van toepassing zijn op uw situatie, vragen wij ook om onderstaande gegevens
in te leveren:



Het vonnis van de rechter na echtscheiding;
Indien u zelfstandig ondernemer bent: resultatenrekening 2020 (balans en
verlies- en winstrekening), een prognose huidige jaar op basis van een voorlopige
aanslag IB 2020 en een fiscaal rapport, opgemaakt door een NOAB-gecertificeerd
administratiekantoor.

Handtekening huidige huurder en evt.
huurder en
medehuurder/ster

……………..

……….……….

Datum en plaats: ……………………
……………………

Handtekening kandidaat
evt. medehuurder/ster

……………….

……………….

Datum en plaats: …………….............
………………………

Ondergetekenden verklaren hierbij het formulier juist en volledig te hebben ingevuld en akkoord te gaan met de
eerder genoemde kosten. ZVH neemt alleen volledig ingevulde en getekende aanvraagformulieren in behandeling,
voorzien van de benodigde kopieën van documenten.

ZVH kan bepaalde woningen uitsluiten van woningruil. De aanvraag wordt dan direct afgewezen.
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