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AANVRAAG
HUISVESTINGSVERGUNNING

GEMEENTE WESTLAND

Artikel 6, eerste lid, Huisvestingsverordening Westland 2015 – 2019
Een huisvestingsvergunning is alleen nodig voor zelfstandige woonruimte met een huur onder de huurprijsgrens. Het aanvragen
van deze vergunning houdt geen toezegging in dat de vergunning ook wordt verleend.
Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. Het verstrekken van onjuiste gegevens kan tot gevolg
hebben dat een verleende huisvestingsvergunning wordt ingetrokken.
Datum binnenkomst
Registratie- of dossiernummer

1. Gegevens van de woonruimte waarop de aanvraag betrekking heeft
a. straat en huisnummer
b. postcode en gemeente
c. soort woning

sociale huurwoning (van een woningbouwvereniging)
particuliere huurwoning

2. Gegevens van de aanvrager
Hier worden de gegevens gevraagd zoals die bekend zijn bij de basisregistratie personen (BRP).
a. naam en voorletters

(1e voornaam voluit)

b. burgerlijke staat

ongehuwd

gehuwd

gescheiden

weduwe/weduwnaar

c. geboortedatum
d. burger service nummer
e. telefoon (overdag)
f. e-mailadres
g. belastbaar jaarinkomen aanvrager €

3. Gegevens van de meeverhuizenden en het huishoudinkomen

a. overige leden huishouden:
1. naam en voorletters
geboortedatum

M

V

straat en huisnummer
postcode en woonplaats

div064-071111 ROVRED

relatie tot aanvrager
(belastbaar) jaarinkomen

partner
€

kind

overig, nl.:
(+)
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2. naam en voorletters
geboortedatum

M

V

straat en huisnummer
postcode en woonplaats
relatie tot aanvrager
(belastbaar) jaarinkomen

partner

kind

overig, nl.:

€

(+)

3. naam en voorletters
geboortedatum

M

V

straat en huisnummer
postcode en woonplaats
relatie tot aanvrager
(belastbaar) jaarinkomen

partner

kind

overig, nl.:

€

(+)

4. naam en voorletters
geboortedatum

M

V

straat en huisnummer
postcode en woonplaats
relatie tot aanvrager
(belastbaar) jaarinkomen

partner

kind

overig, nl.:

€

(+)

5. naam en voorletters
geboortedatum

M

V

straat en huisnummer
postcode en woonplaats
relatie tot aanvrager
(belastbaar) jaarinkomen
b. Totaal belastbaar jaarinkomen

partner

kind

overig, nl.:

€

(+)

€

(=)

4. Beschikbaar komende woonruimte
a. komt (komen) door uw verhuizing
woning(en) beschikbaar?

ja

nee (verder bij vraag 5a)

ja

nee

datum beschikbaar komen
1. straat en huisnummer
postcode en gemeente
naam eigenaar/beheerder
adres eigenaar/beheerder
div064-071111 ROVRED

2. straat en huisnummer
postcode en gemeente
naam eigenaar/beheerder
adres eigenaar/beheerder
b. is er sprake van woningruil?
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5. Verhuurdersverklaring

(in laten vullen door verhuurder)

a. naam en voorletters verhuurder

M

V

b. adres verhuurder
c. telefoon (overdag)
Ondergetekende verklaart hierbij bereid te zijn de hiergenoemde woning te verhuren aan:
d. naam huurder
e. adres woning
f. aantal kamers/gebruiksoppervlakte
g. woonlaag

kamers
begane grond

m2
e

etage

h. huur (incl. huursubsidiabele kosten) €
i. datum waarop de woning leeg komt
j. handtekening/stempel verhuurder
handtekening aanvrager

Handtekening/stempel verhuurder

6. Bijlagen behorende bij deze aanvraag








afschrift van een geldig legitimatiebewijs;
als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft: een afschrift van een geldig verblijfsdocument;
als u niet woont in de gemeente van aanvraag: een recent uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie van de aanvrager en alle meeverhuizende personen waaruit de gezinssamenstelling blijkt;
bij echtscheiding: kopie van de voorlopige voorziening of een ander rechtsgeldig document waaruit blijkt aan welke partner
de woning is toegewezen;
de meest recente aanslag inkomstenbelasting danwel jaaropgave(n) danwel inkomensspecificatie(s) van de werkgever,
uitkerings- of pensioeninstantie, zowel van de aanvrager als van meeverhuizende personen;
een kopie van de laatste loonstrook, zowel van de aanvrager als van meeverhuizende personen;
andere bijlage(n), namelijk:

Totaal aantal bijlagen:

7. Ondertekening
Ondergetekende verklaart dat de op dit aanvraagformulier en de op de bijlage(n) vermelde gegevens juist en naar waarheid zijn
ingevuld.
plaats
div064-071111 ROVRED

datum
handtekening aanvrager
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