
 

Aanvraag woningruil  
 
U huurt een woning van De Zes Kernen en wilt met iemand anders van huurwoning ruilen. Als u 
en degene met wie u wilt ruilen (de ruilkandidaat) voldoen aan de voorwaarden, kunt u een 
verzoek tot woningruil indienen. Vult u dan allebei uw deel van dit aanvraagformulier in en geef 
aan waarom u van woning wilt ruilen. Als het aanvraagformulier door u allebei volledig is 
ingevuld en is ondertekend, dan kunt u samen met de ruilkandidaat een afspraak maken met 
onze woonconsulente. Neem dit ingevulde formulier en de gevraagde documenten mee naar uw 
afspraak. 
 

①  AANVRAGER WONINGRUIL  
           In te vullen door huurder van De Zes Kernen 

Uw gegevens  

Naam   : ___________________________________________________________ m / v 

Geboortedatum  : _________- _____________- _____________ 

Straat en huisnummer : ________________________________________________________________ 

Postcode / Plaats  : _______________________  ________________________________________ 

Telefoonnummer : ______________________________________ 

E-mailadres  : ________________________________________________________________ 

Inschrijfnummer Woonnet Rijnmond:_______________________ 

 

Woont u samen in deze huurwoning met iemand? 

  Ja  (vul de gegevens in bij 1)              Nee   (ga verder naar punt 2) 

 
1) Gegevens medebewoner(s) 

  Partner (ongehuwd)              Echtgeno(o)t(e) (getrouwd of geregistreerd partnerschap) 

Naam   : ___________________________________________________________ m / v 

Geboortedatum  : _________- _____________- _____________ 

Telefoonnummer : ______________________________________ 

E-mailadres  : ________________________________________________________________ 

Verhuist uw partner/echtgeno(o)t(e) mee?   Ja      Nee    

 

Heeft u een kind/kinderen die u bij u in de woning wonen? 

  Ja  (vul hieronder het aantal kinderen in en de leeftijd)      Nee   (ga verder naar punt 2) 
Aantal kinderen  : __________ 

Leeftijd kind(eren) : ________________________________________________________________ 

Verhuist uw kind / Verhuizen uw kinderen mee?     Ja       Nee    

 



 

2. Gegevens huidige woning 

Type woning  :  eengezinswoning       maisonnettewoning    appartement 

 anders, namelijk  _______________________________________________ 

Aantal kamers  :    ___________________ 

Uw kale huurprijs : € ___________________ 
 

Wat is de ingangsdatum van uw huurovereenkomst? 

Mijn huurovereenkomst is ingegaan op : __________ -   ____________-  ____________ 

 

3. Inkomen huishouden 

Uw bruto jaarinkomen is    : € ___________________ 

Het bruto jaarinkomen van uw medebewoner is : € ___________________ (alleen invullen als dit van toepassing is)  

 

4. Reden woningruil 
Beschrijf hieronder waarom u van woning wilt ruilen: 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

5. Voorkeur ingangsdatum woningruil 

Op welke datum wilt u van woning wisselen: _______- ________- ______________   
(houd rekening met een opzegtermijn van minimaal 1 maand) 

 
Ondertekening 

Datum : ____- _____- ________   Plaats :  _________________________________ 

 

 

____________________________                   ________________________________   
  
Handtekening aanvrager 1                                 Handtekening aanvrager 2 (medehuurder) 
 

 
Om uw aanvraag te kunnen behandelen verzoeken wij u het volgende mee te sturen: 
 Kopie geldig legitimatiebewijs (inclusief meeverhuizende kinderen)   
 De meest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst  
     (op te vragen via www.mijnoverheid.nl of via telefoonnummer 0800-0543)  
 De meest recente jaaropgave(n)  
 Drie recente salarisstroken/uitkeringsspecificaties  
 



 

Aanvraag woningruil (deel 2) 
U huurt een woning en wilt met iemand anders van huurwoning ruilen die huurt bij 
Woonstichting De Zes Kernen. Als u en degene met wie u wilt ruilen voldoen aan de 
voorwaarden, kunt u een verzoek tot woningruil indienen. Vult u dan allebei uw deel van dit 
aanvraagformulier in en geef aan waarom u van woning wilt ruilen. Als het aanvraagformulier 
door u allebei volledig is ingevuld en is ondertekend, dan kunt u samen een afspraak maken met 
onze woonconsulente. Neem dit ingevulde formulier en de gevraagde documenten mee naar uw 
afspraak. 
 

②  WONINGRUILKANIDAAT 

Uw gegevens  

Naam   : ___________________________________________________________ m / v 

Geboortedatum  : _________- _____________- _____________ 

Straat en huisnummer : ________________________________________________________________ 

Postcode / Plaats  : _______________________  ________________________________________ 

Telefoonnummer : ______________________________________ 

E-mailadres  : ________________________________________________________________ 

Inschrijfnummer Woonnet Rijnmond:___________________________ 

 

Woont u samen met iemand in uw huurwoning? 

  Ja  (vul de gegevens in bij 1)              Nee   (ga verder naar punt 2) 

 
1) Gegevens medebewoner(s) 

  Partner (ongehuwd)              Echtgeno(o)t(e) (getrouwd of geregistreerd partnerschap) 

Naam   : ___________________________________________________________ m / v 

Geboortedatum  : _________- _____________- _____________ 

Telefoonnummer : ______________________________________ 

E-mailadres  : ________________________________________________________________ 

Verhuist uw partner/echtgeno(o)t(e) mee?   Ja      Nee    

 

Heeft u een kind/kinderen die u bij u in de woning wonen? 

  Ja  (vul hieronder het aantal kinderen in en de leeftijd)      Nee   (ga verder naar punt 2) 
Aantal kinderen  : __________ 

Leeftijd kind(eren) : ________________________________________________________________ 

Verhuist uw kind / Verhuizen uw kinderen mee?     Ja       Nee    



 

2. Gegevens huidige woning 

Type woning  :  eengezinswoning       maisonnettewoning    appartement 
       anders, namelijk  _______________________________________________ 

Aantal kamers  :    ___________________ 

Uw kale huurprijs : € ___________________ 
 

3. Uw huidige huurovereenkomst 

Mijn huurovereenkomst is ingegaan op:  __________ -   ____________-  ____________ 

Ik huur de woning van (naam verhuurder) : __________________________________________________ 

Adres  verhuurder    : __________________________________________________ 

Postcode en Woonplaats verhuurder : __________________________________________________ 

Telefoonnummer verhuurder  : __________________________________________________ 
 

4. Inkomen huishouden 

Uw bruto jaarinkomen is    : € ___________________ 

Het bruto jaarinkomen van uw medebewoner is : € ___________________ (alleen invullen als dit van toepassing is)  
 

5. Reden woningruil 
Beschrijf hieronder waarom u van woning wilt ruilen: 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 
 

Ondertekening 

Datum : ____- _____- ________   Plaats :  _____________________________________ 

 

 

___________________________             ________________________ 
Handtekening aanvrager 1                         Handtekening  aanvrager 2 (medehuurder) 
 
Om uw aanvraag te kunnen behandelen verzoeken wij u het volgende mee te sturen: 
 Kopie geldig legitimatiebewijs (inclusief meeverhuizende kinderen)   
 De meest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst  
     (op te vragen via www.mijnoverheid.nl of via telefoonnummer 0800-0543)  
 De meest recente jaaropgave(n)  
 Drie recente salarisstroken/uitkeringsspecificaties  
 Een origineel uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van maximaal 3 maanden oud (woont u in  
      gemeente Nissewaard, dan hoeft u geen uittreksel te overleggen) 
 Een verhuurdersverklaring als u (de ruilkandidaat) geen huurder bent van De Zes Kernen 


