
 

 

 

Uw naam, de heer/mevrouw  

Uw geboortedatum  

Eventueel: Naam medehuurder  

Geboortedatum medehuurder  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

 

Aantal personen  

Namen en geboortedata van uw 

gezinsleden 

 

 

 

Verzamelinkomen*  
* Het verzamelinkomen is het totaal aan inkomen dat u per jaar ontvangt. Kijk hiervoor op de verklaring geregistreerd inkomen 

of aanslag van de Belastingdienst. U kunt ook met uw DigiD inloggen op de website van de Belastingdienst. 
 

Adres  

Postcode en woonplaats  

Naam woningcorporatie  

Naam, de heer/mevrouw  

Geboortedatum  

Eventueel: Naam medehuurder  

Geboortedatum medehuurder  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

 

Aantal personen  

Namen en geboortedata van 

gezinsleden 

 

 

 

Verzamelinkomen*  
* Het verzamelinkomen is het totaal aan inkomen dat u per jaar ontvangt. Kijk hiervoor op de verklaring geregistreerd inkomen 

of aanslag van de Belastingdienst. U kunt ook met uw DigiD inloggen op de website van de Belastingdienst. 

 

Adres  

Postcode en woonplaats  

Naam woningcorporatie  



 

 

 

▪ Verklaring Geregistreerd Inkomen (VGI). Dit heet ook wel een 

inkomensverklaring. U kunt deze opvragen via de Belastingdienst. Wanneer u op 

de website van de Belastingdienst inlogt met uw DigiD, kunt u uw 

inkomensverklaring downloaden.  

▪ Loonstroken en/of uitkeringsspecificaties van de laatste drie maanden. 

▪ Een verhuurdersverklaring. Deze kunt u opvragen bij uw verhuurder. Wanneer u 

al huurder bent van Beter Wonen, hoeft dit niet. 

▪ Een uittreksel uit het BRP (Basis Registratie Personen) met daarop uw 

woonverleden. Dit uittreksel vraagt u aan via de gemeente. 

▪ Staat u onder bewind? Dan ontvangen wij graag een schriftelijke toezegging van 

uw bewindvoerder, en de beschikking. 

 

  

 

 

 

 

 

Het formulier vult u samen met degene met wie u wilt ruilen in. U ondertekent het 

formulier ook allebei. U mag dit ingevulde formulier, samen met de gevraagde 

documenten, naar ons mailen via info@beterwonen.nl. Het formulier printen en opsturen 

per post, of langsbrengen bij ons op kantoor mag uiteraard ook. Nadat wij het formulier 

hebben ontvangen, proberen wij binnen 5 werkdagen contact met u op te nemen. 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

▪ De woning waar u mee ruilt is van dezelfde kwaliteit en huurprijs 

▪ De persoon met wie u wilt ruilen staat ingeschreven als 

woningzoekende 
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