Uw gegevens
Voorletters en achternaam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer

Mobiel nummer

E-mailadres
Partner
Voorletters en achternaam

Meeverhuizende kinderen
Hoeveel kinderen verhuizen mee?

Gegevens andere meeverhuizenden
Voorletters en achternaam:

Relatie tot huurder:

1.
2.

Gegevens van uw woning
Woonoppervlak

Woningtype

Aantal kamers

Woonlaag

(inclusief woonkamer)

(verdieping)

Nettomaandhuur (exclusief stook- en servicekosten)

Waar wilt u gaan wonen?
Adres
Postcode en woonplaats

2

Ondertekening
Let op: als alle documenten zijn goedgekeurd, zegt u door ondertekening van dit formulier de
huur van uw huidige woning op vanaf de datum waarop de huurovereenkomst met uw
ruilpartner ingaat.
Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) dit formulier volledig en naar waarheid te hebben
ingevuld.
Plaats:

Datum:

Handtekening huurder

Handtekening medehuurder

Meesturen:


Een motivatiebrief waarin u uitlegt waarom u van woning wilt ruilen.

Als u wilt ruilen met een woning van Rochdale:

Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u en uw eventuele partner.

Een inkomensverklaring van het afgelopen jaar of het jaar daarvoor (dit kunt u opvragen bij de
Belastingdienst).

Een ingevulde verhuurdersverklaring van uw verhuurder.
 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.

Gegevens ruilkandidaat
Voorletters en achternaam
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Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer

Mobiel nummer

E-mailadres
Partner
Voorletters en achternaam

Aantal meeverhuizende kinderen
Aantal

Gegevens andere meeverhuizenden
Voorletters en achternaam:

Relatie tot huurder:

1.
2.

Gegevens van uw woning
Woonoppervlak

Woningtype

Aantal kamers

Woonlaag

(inclusief woonkamer)

(verdieping)

Nettomaandhuur (exclusief stook- en servicekosten)
Naam verhuurder
Telefoonnummer verhuurder

Waar wilt u gaan wonen?
Adres
Postcode en woonplaats

Ondertekening
Let op: als u van Rochdale huurt, zegt u door ondertekening van dit formulier de huur van uw
huidige woning op vanaf de datum waarop de huurovereenkomst met uw ruilpartner ingaat.
Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) dit formulier volledig en naar waarheid te hebben
ingevuld.
Plaats:

Datum:

Handtekening ruilkandidaat

Handtekening medehuurder

Meesturen:







Een motivatiebrief waarin u uitlegt waarom u van woning wilt ruilen.
Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van u en uw eventuele partner.
Een inkomensverklaring van de Belastigdienst van het afgelopen jaar of het jaar daarvoor (dit kunt u
opvragen bij de Belastingdienst).
Een ingevulde verhuurdersverklaring van uw verhuurder.
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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