
AANVRAAGFORMULIER WONINGRUIL

Beide partijen vullen onderstaande gegevens volledig in. Zowel de ruilkandidaat (nieuwe huurder) als de huidige  

huurder worden verzocht een toelichting op de gevraagde woningruil te geven.

De nieuwe huurder voegt aan dit formulier de volgende documenten toe:

• Kopieën van de inkomensgegevens van de afgelopen 3 maanden van de nieuwe huurder en van zijn medebewoner(s)

• Meest recente jaaropgave

• Meest recente Inkomensverklaring (op te vragen bij de Belastingdienst: 0800-0543)

• Volledig ingevulde verhuurdersverklaring

  Huidige huurder IJsseldal Wonen   

Voorletter(s) en achternaam hoofdhuurder

Voorletter(s) en achternaam medehuurder

Huishoudgrootte

Huidig adres   Woonplaats

Telefoonnummer   Mobiel

Reden aanvraag woningruil

Datum   

Handtekening hoofdhuurder   Handtekening medehuurder

  Wenst woning te ruilen met (nieuwe huurder): vul gegevens in op pagina 2
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U kunt dit formulier opsturen naar IJsseldal Wonen, 
Marktplein 110, 7391 DZ Twello of mailen naar info@ijsseldalwonen.nl

mailto:info%40ijsseldalwonen.nl?subject=
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  Gegevens nieuwe huurder

Naam en Voorletter(s) hoofdhuurder

Geboortedatum hoofdhuurder

Naam en Voorletter(s) medehuurder

Geboortedatum medehuurder

Huidig adres   Woonplaats

Huurprijs huidige woning

Woningtype    Aantal slaapkamers

Telefoonnummer   Mobiel

E-mailadres

Huidige verhuurder en telefoonnummer

Wie verhuizen er mee? (relatie tot aanvrager en leeftijd)

Reden aanvraag woningruil

Gewenste ingangsdatum woningruil (min. 2 maanden na aanvraag)

Datum   

Handtekening hoofdhuurder   Handtekening medehuurder

U kunt dit formulier opsturen naar IJsseldal Wonen, 
Marktplein 110, 7391 DZ Twello of mailen naar info@ijsseldalwonen.nl
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