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Woningbouwvereniging

Bergopwaarts

Aanvraag woningruil

Handtekening aanvrager 1
Datum

 

Naam en voorletters

Adres

Postcode en woonplaats

 Telefoon privé

Telefoon overdag

 E-mail

 

 

Geboortedatum
Naam en voorletters 
partner/medehuurder

Gegevens aanvrager 1

 

Woningtype

Aantal kamers Woonlaag

Huidige netto huurprijs €  Servicekosten €

 Naam verhuurder

 Telefoon verhuurder

Gegevens woning

Bruto
inkomen aanvrager
Bruto
inkomen partner

Gegevens inkomen aanvrager kopie IB60-formulier en actuele inkomensgegevens bijvoegen

Reden voor woningruil

Geboortedatum partner
Aantal meeverhuizende
kinderen

Indien u nu een woning van Bergopwaarts huurt, zegt u door de ondertekening van dit formulier 
de huur van uw huidige woning op, met ingang van de datum waarop de huurovereenkomst van 
uw ruilwoning ingaat. Dit onder voorbehoud van de daadwerkelijke totstandkoming 
van de woningruil.
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Handtekening partner/medehuurder

HandtekeningHandtekening
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Handtekening aanvrager 2
Datum

 

Naam en voorletters

Adres

Postcode en woonplaats

 Telefoon privé

Telefoon overdag

 E-mail

 

 

Geboortedatum
Naam en voorletters 
partner/medehuurder

Gegevens aanvrager 2

 

Woningtype

Aantal kamers Woonlaag

Huidige netto huurprijs €  Servicekosten €

 Naam verhuurder

 Telefoon verhuurder

Gegevens woning

Bruto
inkomen aanvrager
Bruto
inkomen partner

Gegevens inkomen aanvrager kopie IB60-formulier en actuele inkomensgegevens bijvoegen

Reden voor woningruil

Geboortedatum partner
Aantal meeverhuizende
kinderen

Indien u nu een woning van Bergopwaarts huurt, zegt u door de ondertekening van dit formulier 
de huur van uw huidige woning op, met ingang van de datum waarop de huurovereenkomst van 
uw ruilwoning ingaat. Dit onder voorbehoud van de daadwerkelijke totstandkoming 
van de woningruil.
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