Wat moet u inleveren bij accepteren van een huurwoning?
Als u de woning accepteert, moet u de volgende documenten inleveren. Dit geldt ook voor uw
medebewoners (behalve kinderen).
> Acceptatieformulier
> Legitimatiebewijs
Wij hebben een geldig legitimatiebewijs van u nodig. Dit kan een paspoort, een rijbewijs of een
identiteitskaart zijn.
> Recent uittreksel Basis Registratie Personen met woonhistorie
Het uittreksel kunt u opvragen bij de gemeente waar u op dit moment staat ingeschreven. Woont u
in Zwolle, dan kunt u deze opvragen via www.dloket.zwolle.nl Of u maakt zelf een uitdraai van uw
adreshistorie via www.mijn.overheid.nl. Om in te loggen heeft u uw DigiD nodig. Het uittreksel mag niet
ouder zijn dan één maand.
> Verhuurderverklaring (niet van toepassing als u op dit moment ook een woning van Openbaar Belang huurt)
Het is belangrijk dat uw verhuurder de verklaring volledig invult en voorziet van een bedrijfs stempel. Huurt
u particulier en de verhuurderverklaring is niet voorzien van een stempel van uw verhuurder, dan moet u
bankafschriften van het afgelopen half jaar overleggen, waaruit de maandelijkse huurbetaling blijkt. Bent u
inwonend en heeft u eerder een woning/kamer gehuurd, dan moet de verhuurderverklaring door uw laatste
verhuurder ingevuld worden.
Kunt u geen verhuurderverklaring inleveren, dan graag de reden vermelden bij het inleveren van uw
gegevens.
> Een recente inkomensverklaring van de Belastingdienst waarop het verzamelinkomen staat vermeld.
De mogelijkheden zijn:
Digitaal via Mijn Belastingdienst. Door in te loggen met uw DigiD kunt u de inkomensverklaring
uitprinten.
Via de BelastingTelefoon: 0800-0543. U ontvangt de verklaring binnen circa 5 werkdagen.
> Salarisstroken of uitkeringsspecificaties van de afgelopen drie maanden.
> Zit u in schuldhulpverlening?
Zo ja, levert u dan een kopie van de bevestigingsbrief in.
> Heeft u een bewindvoerder of curator?
Is er sprake van bewindvoering? Dan moet u een kopie van de officiële beschikking van de rechtbank
inleveren. Daarbij willen wij een schriftelijk akkoord voor de verhuizing van uw bewindvoerder ontvangen.
> Bent u zelfstandig ondernemer?
Dan ontvangen wij van u:
Inschrijfbewijs Kamer van Koophandel
Naast uw inkomensverklaring van de Belastingdienst ook een afschrift van uw definitieve
resultatenrekening van het voorgaande jaar. Heeft u deze niet, dan kunt u een prognose van het
lopende boekjaar op laten stellen voorzien van firmastempel of logo. U kunt hiervoor gebruik
maken van een voorbeeldformulier via de Woningzoeker.
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