Oostzaanse Volkshuisvesting
Jac. Corneliszstraat 5
1511 XH Oostzaan
E-mail: wov@wov.nl
Website:www.wov.nl

Verzoek tot Woningruil
Hierbij dienen ondergetekenden een verzoek in voor een woningruil.
Hierbij verklaren beide kandidaten, rechtmatige gebruikers van de bij onderstaande ruil betrokken woningen,
voor zichzelf en voor hun eventuele gezinsleden, dat zij na inwilliging van het verzoek de door hen gewenste
woonruimte ook daadwerkelijk in gebruik zullen nemen en niet binnen 1 jaar nadat de ruiling heeft
plaatsgevonden, andere woonruimte in gebruik zullen nemen.

Huurder WOV
Naam

:

……….…………………………………………………………….

Reden

:

……….…………………………………………………………….
……………….…………………………………………………….
……………………………………………………………………..

Gewenste ingangsdatum
huurovereenkomst van de
nieuwe woning

: ……………………..……………………………………………………

Ruilkandidaat
Naam

:

……….…………………………………………………………….

Reden

:

……….…………………………………………………………….
……………….…………………………………………………….
……………………………………………………………………..

Gewenste ingangsdatum
huurovereenkomst van de
nieuwe woning

: ……………………..……………………………………………………

Akkoordverklaring woningruil (in te vullen door verhuurders).

WOV

Verhuurder ruilkandidaat:
Naam:

…………………………………………………………

Functie:

…………………………………………………………

Datum: ………………………

Datum:………………………………

Handtekening

Handtekening

………………………………….…….
Akkoord WOV afdeling verhuur

………………………………….…….

NB. Over de definitieve toestemming tot vestiging en over de definitieve woningtoewijzing zal later worden beslist.
De vergunning tot in gebruikneming van een woongelegenheid vervalt, indien daarvan binnen 30 dagen na dagtekening
geen gebruik is gemaakt, tenzij binnen dat tijdvak is verlengd, en alsdan na verloop van de termijn van verlenging.
De vergunning kan worden ingetrokken op grond van onjuistheid of onvolledigheid van door deze ter bekoming van de
vergunning verstrekte gegevens.
De woningtoewijzing vervalt eveneens op grond van onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte gegevens.
1-2

Versie 2 / 2021

Verzoek tot Woningruil
Huurder WOV:

Ruilkandidaat:

Naam: ………………………………………… ……..

Naam: ……………………………………………..

Voornaam: ……………………………………...........

Voornaam: .……………………………………..…

Huidig adres: ….………..…………………………….

Huidig adres: ……………….……………………..

Postcode/Plaats: …………..………………………....

Postcode/Plaats: …………………………………..

Telefoon: …..…………..……………………………..

Telefoon: …………………………………………..

Mobiel:

…………………..…………………………..

Mobiel:

…………………………………………...

E-mail: …………………………………………………………..

E-mail:: ……………………………………………………….

Geboortedatum: ………..…………………………….

Geboortedatum: …………………………………..

Naam Partner: .……..………………………………...

Naam Partner: ……………………………………..

Geb. datum
partner: ……………………………………………….

Geb. datum
partner: …………..……………………………….

Nee

Kinderen: Ja

aantal: ...................................... Kinderen: Ja

Nee

aantal: ….………………

Bruto gezinsinkomen
(maand):

€ ………………….…………

(maand):

€ ……………………………

Bruto maandhuur:

€ ….……..…………. ………

Bruto maandhuur:

€ ……………………………

Huurtoeslag
(maand):

€ ………………….…………

(maand):

Woningtype:
Aantal kamers:

Datum:

Bruto gezinsinkomen

Huurtoeslag

………………………………………
………………………………………

..…..…………………

Woningtype: …………………………...……………
Aantal kamers:

Datum:

Handtekening:

€ ……………………………

…………………………………

…..………………………..

Handtekening:

.….…………………………………

……………………………………

U kunt uw ingevulde inschrijfformulier sturen naar:
WOV

Postbus 38
1510 AA OOSTZAAN
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