Uw adres (het adres waarvoor u huisbewaring aanvraagt)
Adres
Postcode en plaats
Periode huisbewaring van

tot en met

Uw gegevens
Voorletters en naam
Correspondentieadres tijdens huisbewaring
Postcode en plaats
Telefoonnummer

Mobiel nummer

E-mailadres
Gegevens medehuurder (als u die heeft)
Voorletters en naam
(graag aankruisen wat van toepassing is)

 Werk of studie in het buitenland
Meesturen: kopieën van de arbeids- of studieovereenkomst waaruit de duur van de
afwezigheid blijkt.
 Een langdurige reis (langer dan drie maanden)
Meesturen: kopieën van reisbescheiden waaruit de langdurige afwezigheid kan worden
vastgesteld en een bewijs dat langdurig verlof geregeld is bij werkgever of uitkerende
instantie of van beëindiging arbeidsovereenkomst.
 Verzorging elders
Meesturen: kopie van de verklaring waaruit de medische noodzaak blijft. Bijvoorbeeld
een verklaring van een medisch specialist, een revalidatiecentrum of verzorgingshuis
waaruit de tijdelijke afwezigheid blijkt.
 Gevangenisstraf (detentie)
Meesturen: kopie van de verklaring waaruit de detentie en de duur van de detentie
blijkt. Bijvoorbeeld een gerechtelijke uitspraak.

 Op proef samenwonen (maximaal één jaar)
Meesturen: kopieën van een huur- of koopcontract van uw partner .
 Remigratie (maximaal één jaar)
Meesturen: kopieën van documenten waarmee u de remigratie aannemelijk maakt en
zo mogelijk een brief van de Sociale Verzekeringsbank met toekenning van een
maandelijkse uitkering of eenmalige kostenvergoeding in verband met remigratie.

Motivatie reden huisbewaring (als u de reden wilt toelichten)

Vergoeding
Wat is de hoogte van de maandelijkse vergoeding die huurder en huisbewaarder met elkaar zijn
overeengekomen? Graag specificeren als de vergoeding uit verschillende onderdelen bestaat.
Bruto huur

€

Overige kosten (mag max € 300 zijn)

€

Totaal

€
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Gemachtigde
Regelt iemand uw zaken op het gebied van de huisbewaring tijdens uw afwezigheid? Vermeld dan
hier de gegevens van deze gemachtigde.

3

Voorletters en naam
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer

Mobiel nummer

E-mailadres
Geboortedatum
Handtekening gemachtigde

Meesturen: kopie van een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde

Machtiging automatische incasso (verplicht in te vullen door de huurder)
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Woningstichting Rochdale om
van zijn of haar hieronder genoemde bankrekening bedragen af te schrijven voor de huur.
IBAN (bankrekeningnummer)
Naam en voorletter
Adres
Postcode en plaats
Handtekening huurder
Datum

Handtekening

Als u na de periode van huisbewaring niet terugkeert naar uw woning, dan wordt de
huurovereenkomst beëindigd. Bij het ondertekenen van de overeenkomst huisbewaring, op het
kantoor van Rochdale, ondertekent u ook een huuropzegging. De laatste huurdag is uiterlijk één
maand na einde huisbewaring. De huuropzegging gaat niet door als u na de periode van
huisbewaring zelf weer in de woning gaat wonen.

(door huurder en eventuele medehuurder)
4

Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) dit formulier volledig en naar waarheid te hebben
ingevuld, op de hoogte te zijn van de inhoud van de toelichting bij dit formulier en vraagt
(vragen) hiermee toestemming voor huisbewaring. Ik weet (wij weten) dat de gegevens op dit
formulier worden bewaard en kunnen worden gebruikt om woongerelateerde fraude op te
sporen en tegen te gaan.
Plaats:

Datum

Naam huurder:

Naam medehuurder:

Handtekening aanvrager

Handtekening medehuurder

Meesturen (huurder):


Een uittreksel uit het bevolkingsregister van uw gemeente, waarop staat welke personen op uw adres staan
ingeschreven. Dit is niet nodig als u in de gemeente Amsterdam, Zaanstad of Purmerend woont.

Huisbewaarder 1
Voorletters en naam
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Huidig adres
Postcode en plaats
Telefoon

E-mailadres

Geboortedatum
* doorhalen wat niet van toepassing is

Huisbewaarder 2
Voorletters en naam
Huidig adres
Postcode en plaats
Telefoon

E-mailadres

Geboortedatum
* doorhalen wat niet van toepassing is

Woonsituatie huisbewaarders
Huurt u of bent op dit moment eigenaar van een zelfstandige woning (met eigen voordeur en eigen
voorzieningen, zoals een keuken)?
Huisbewaarder 1

Ja/nee*

Huisbewaarder 2

Ja/nee*

Blijft iemand op uw huidige woonadres
wonen?
Huisbewaarder 1

Ja/nee*

Huisbewaarder 2

Ja/nee*

* doorhalen wat niet van toepassing is

Ondertekening
Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) de gegevens naar waarheid te hebben ingevuld, op de
hoogte te zijn van de inhoud van dit formulier en de toelichting bij dit formulier en vraagt (vragen)
hiermee instemming met huisbewaring. Ik weet (wij weten) dat de gegevens op dit formulier worden
bewaard en kunnen worden gebruikt om woongerelateerde fraude op te sporen en tegen te gaan.

Datum:
Naam huisbewaarder 1

Naam huisbewaarder 2

Handtekening huisbewaarder 1

Handtekening huisbewaarder 2

Meesturen (huisbewaarder(s)):



Een kopie van een geldig identiteitsbewijs.
Een uittreksel uit het bevolkingsregister van uw gemeente, waarop staat welke personen op uw adres staan
ingeschreven. Dit is niet nodig als u in de gemeente Amsterdam, Zaanstad of Purmerend woont.

020 215 00 00
info@rochdale.nl
06 4080 8009
@rochdale_nl
facebook.com/
woningstichtingrochdale
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