
 

Aanvraag inwoning  
 
Voor inwoning is toestemming van De Zes Kernen nodig. Met het invullen van dit formulier kunt 
u, als huurder van De Zes Kernen, voor één of meerdere personen inwoning aanvragen. Na 
ontvangst van het door u ingevulde formulier beoordeelt De Zes Kernen uw aanvraag. U hoort 
binnen 14 werkdagen of uw aanvraag wel of niet akkoord is. 

Uw gegevens (huurder) 

Naam   : ___________________________________________________________ m / v 

Geboortedatum  : _________- _____________- _____________ 

Straat en huisnummer : ________________________________________________________________ 

Postcode / Plaats  : _______________________  ________________________________________ 

Telefoonnummer : ______________________________________ 

E-mailadres  : ________________________________________________________________ 

 

Huurt u de woning samen met iemand? 

  Ja  (vul de gegevens van de medehuurder in bij 1)              Nee   (vul de gegevens in bij 2) 
 
1) Gegevens medehuurder* 

Naam   : ___________________________________________________________ m / v 

Geboortedatum  : _________- _____________- _____________ 

Telefoonnummer : ______________________________________ 

E-mailadres  : ________________________________________________________________ 

* LET OP! De medehuurder moet het formulier ook ondertekenen 

 

2. Gegevens toekomstige inwoner 

Naam   : ___________________________________________________________ m / v 

Geboortedatum  : _________- _____________- _____________ 

Huidig adres  : ________________________________________________________________ 

Postcode / Plaats  : _______________________  ________________________________________ 

Telefoonnummer : ______________________________________ 

E-mailadres  : ________________________________________________________________ 

Uw relatie met elkaar :  partner          kind    

   anders, namelijk  _______________________________________________ 

Reden voor inwoning : ________________________________________________________________ 

 



 

Bewoonde de toekomstige inwoner een zelfstandige woning? 

 Ja, hij/zij woonde in een eigen huurwoning (stuur een verhuurdersverklaring mee) 

 Ja, hij/zij woonde in een eigen koopwoning           Nee, hij/zij had geen eigen woning 
 

Is er nog een persoon waarvoor u inwoning wilt aanvragen? 

 Ja  (vul de gegevens in bij 3)    Nee  (u kunt naar de ondertekening) 

 

3. Gegevens toekomstige inwoner 

Naam   : ___________________________________________________________ m / v 

Geboortedatum  : _________- _____________- _____________ 

Huidig adres  : ________________________________________________________________ 

Postcode / Plaats  : _______________________  ________________________________________ 

Telefoonnummer : ______________________________________ 

E-mailadres  : ________________________________________________________________ 

Uw relatie met elkaar :  partner     kind  

      anders, namelijk  _______________________________________________ 

Reden voor inwoning : ________________________________________________________________ 

 

Bewoonde de toekomstige inwoner een zelfstandige woning? 

 Ja, hij/zij woonde in een eigen huurwoning (stuur een verhuurdersverklaring mee) 

 Ja, hij/zij woonde in een eigen koopwoning           Nee, hij/zij had geen eigen woning 
 
 

Door het tekenen van dit formulier stemmen de huurder, de eventuele medehuurder en de 
toekomstige inwoner er mee in dat De Zes Kernen (indien van toepassing) het woongedrag van 
de toekomstige inwoner navraagt bij de huidige/vorige verhuurder. De toekomstige inwoner 
die bij de huurder gaat inwonen, heeft geen huurrechten. 
 
Ondertekening 

Datum : ____- _____- ________   Plaats :  _____________________________________ 

 

 

___________________________    ___________________________      ____________________________ 
Handtekening huurder    Handtekening medehuurder             Handtekening toekomstige inwoner          

   (indien van toepassing)                          
 



 

Om uw aanvraag te kunnen behandelen verzoeken wij u het volgende mee te sturen: 

 Kopie geldig legitimatiebewijs huurder    

 Kopie geldig legitimatiebewijs toekomstige inwoner 

 Indien van toepassing: kopie geldig legitimatiebewijs medehuurder 

 Indien van toepassing: Verhuurdersverklaring 

 Indien van toepassing: een origineel uittreksel van de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) van de  
       toekomstige inwoner als deze niet in de gemeente Nissewaard woont.*  
 

 

*Het uittreksel mag maximaal drie maanden oud zijn en moet informatie bevatten over het aantal wonende personen op het huidige adres.   


