Machtiging
Met dit formulier geeft u toestemming dat iemand anders namens u uw woonzaken bij Rochdale
regelt. In dit formulier geeft u aan wie dat is, voor welke zaken, en voor hoe lang.

Toelichting
Vul dit formulier volledig in, print het uit en onderteken het. Wij kunnen alleen een machtiging met beide
handtekeningen in behandeling nemen.
Van zowel de machtigingsgever als de gemachtigde hebben we een kopie van een legitimatiebewijs nodig.
Op www.rochdale.nl/veilige-kopie leest u hoe u een veilige kopie kunt maken.
Het formulier stuurt u samen met de kopieën legitimatiebewijs naar ons op.
Per post:
Woningstichting Rochdale
Postbus 56659
1040 AR Amsterdam

Per E-mail:
Inscannen en sturen aan info@rochdale.nl of
als bijlage bij het contactformulier op
www.rochdale.nl/contactformulier

Mijn gegevens (machtigingsgever)
U kunt een machtiging afgeven als u een woning huurt bij Rochdale, of als u als woningzoekende een
woningaanbod van Rochdale heeft gekregen.
Naam: _______________________________

Geboortedatum: _______________________

Adres: _______________________________

PC/Woonplaats: _______________________

Telefoonnummer: ______________________

E-mailadres: __________________________

Ik geef toestemming aan (gemachtigde)
Naam: _______________________________

Geboortedatum: _______________________

Adres: _______________________________

PC/Woonplaats: _______________________

Telefoonnummer: ______________________

E-mailadres: __________________________

Als de gemachtigde contact met ons opneemt kunnen we controlevragen stellen. Zoals geboortedatum,
adres of het documentnummer van het identiteitsbewijs.

Machtiging
Ik geef toestemming voor:
Geef hieronder aan welke zaken de gemachtigde voor u kan regelen. U kunt één of meerdere hokjes
aankruisen.


Financiële zaken
(informatie opvragen over betalingen, betalingsregelingen en deurwaarderdossiers, en het afsluiten
van een betalingsregeling)



Zaken over de huurovereenkomst
(informatie opvragen over het huurcontract, de huursamenstelling, en over lopende zaken
huisbewaring, woningruil, huuropzegging, bezwaar huurverhoging of servicekosten)



Zaken over de woning
(informatie opvragen over reparaties, onderhoud, technische en bouwkundige zaken, en het bestellen
van sleutels)



Zaken bij het zoeken naar een woning
(informatie opvragen over een woningaanbod en het bezichtigen van een aangeboden woning)



Persoonlijke zaken
(informatie opvragen over contactgegevens en contactmomenten, het aanvragen van een
verhuurdersverklaring en vertegenwoordiging bij een klachten-, overlast- of geschillendossier)

Duur machtiging
U bepaalt hoe lang de machtiging geldig is. Het maximum is één jaar. Toestemming intrekken? Dat kan
altijd. Neem hiervoor contact met ons op.
Periode van: ___________________________ tot en met:____________________________

Ondertekening
Met het ondertekenen van dit formulier gaat u er mee akkoord dat uw gegevens in onze systemen worden
vastgelegd. Wij volgen hierbij de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees
hier meer over op www.rochdale.nl/privacy.

Datum: ____________________________
Plaats: ____________________________

Mijn handtekening:

Handtekening gemachtigde:

__________________________

________________________

