
datum   

handtekening hoofdhuurder 

aanvraag voor inwoning/samenwonen (deel 1/2)

overige meeverhuizende personen

huidige woonsituatie

ondertekening

Stuur dit formulier volledig ingevuld, ondertekend en met bijlagen op naar onderstaand adres. Mailen kan ook.

gegevens huurder

gegevens inwoner/samenwoner

huurder(s)

straat en huisnummer

postcode en straat

telefoon

e-mail

huurwoning  koopwoning  thuiswonend  anders:

Op bovenvermeld adres staan op dit moment      personen ingeschreven bij de gemeente.

naam

naam

naam

de aanvraag heeft betrekking op:

geb.datum

geb.datum

geb.datum

man     vrouw

man     vrouw

man     vrouw

inwoning samenwonen

bijlagen bij aanvraag voor inwoning/samenwonen

Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen dient de huurder het volgende aan te leveren: 
   Uittreksel uit het bevolkingsregister (met aantal personen dat is ingeschreven op uw adres).

inwoner/samenwoner  

datum   

handtekening 

huurder(s)

straat en huisnummer

postcode en straat

telefoon

e-mail



datum 

handtekening toekomstige inwoner/samenwoner 

sociale bewonersverklaring aanvraag inwoning (deel 2/2)

ondertekening

Stuur dit formulier volledig ingevuld, ondertekend en met bijlagen op naar onderstaand adres. Mailen kan ook.
Wij vernietigen deze sociale bewonersverklaring nadat wij deze hebben behandeld.

plaats 

gegevens inwoners/samenwoner

adres waar u wilt gaan wonen

naam

adres

heeft u de afgelopen 3 jaar een woning gehuurd?

zo ja, adres

naam verhuurder

bent u de afgelopen 3 jaar in aanraking gekomen met politie, justitie of hulpverlenende instanties?
Denk bijvoorbeeld aan burenruzies, geluidsoverlast, (drugs)overlast of agressief gedrag.

Zo ja, waarom

U verklaart hierbij:
   Alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld;
   Toestemming te geven navraag te doen bij alle instanties hierboven vermeld;
   Deze instanties toestemming te geven om de informatie te geven.

ja nee

ja nee

voorletters

U wilt graag inwonen bij iemand die een woning van Krijtland Wonen huurt. We vragen u om extra informatie, om uw aanvraag 
goed te kunnen beoordelen. Ook vragen wij toestemming om informatie op te vragen bij andere instanties zoals politie, justitie 
of hulpverlenende instanties. Dit doen wij alleen als het nodig is.

kantoor Vaals
In ’t Oord 18
6291 VP Vaals

kantoor Gulpen
Deken Schneidersstraat 15
6271 JC Gulpen

telefoon:
e-mail: 
website: 

088-2025200
info@krijtlandwonen.nl
www.krijtlandwonen.nl

kantoor Simpelveld
Pleistraat 13 
6369 AJ Simpelveld

Dit is enkel een bezoeklocatie.

bijlagen bij aanvraag voor inwoning/samenwonen

Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen dient de inwoner het volgende aan te leveren:  
   Uittreksel uit het bevolkingsregister met adreshistorie;
   Verhuurdersverklaring (indien van toepassing).


