
 
 
 
 

Aanvraagformulier Iemand tijdelijk in uw huis laten wonen 
 
Het aanvraagformulier kunt u volledig ingevuld en met alle gevraagde kopieën in te leveren. Wij 
hebben ook een kopie van het legitimatiebewijs en uittreksel bevolkingsregister met daarop de 
historische adresgegevens van de inwoners(s) nodig. De administratiekosten van € 55,-- betaalt u van 
te voren. Wij nemen de aanvraag alleen in behandeling als wij het formulier volledig ingevuld en met 
alle bijlagen en de betaling hebben ontvangen.  
 

1. Adres waarvoor de aanvraag geldt  
 

Adres   :  

Postcode en plaats :  

Voorgestelde huurprijs 

inclusief vergoeding  :  

Reden huisbewaring :  Werk of studie in het buitenland 

      Langdurige verpleging/verzorging 

      Langdurige reis 

      Detentie 

      Proef samenwonen 

      Andere zwaarwegende reden:  
 
Periode waarvoor de tijdelijke inwoning wordt aangevraagd 
 
van:     tot:  
 

 

2. Gegevens hoofdhuurder 
 

Naam   :         m  v 

Adres   :  

Postcode en plaats :  

Telefoonnummer : 

E-mailadres **  :  

Geboortedatum  : 

Indien van toepassing Medehuurder 

Naam   :         m  v 

Geboortedatum  :  

Verklaart (verklaren) de gegevens naar waarheid te hebben ingvuld. 

Datum   :      Plaats :  

Handtekening huurder      Handtekening medehuurder 

 

 

 

 

** Uw opgegeven e-mailadressen gebruiken wij voor alle correspondentie over deze aanvraag. 



Betaling akkoord  

Datum betaling  : 

Paraaf woonconsulent :  

 

Denk eraan de bijlagen bij te voegen en de betaling te regelen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Gegevens huisbewaarder 

Naam   :        m  v 

Adres   :  

Postcode en plaats :  

Telefoonnummer :  

E-mailadres **  : 

Geboortedatum  : 

Bent u hoofd- of medehuurder van het door u opgegeven adres?  Ja  Nee 

Verklaart (verklaren) de gegevens naar waarheid te hebben ingvuld. 

Datum   :      Plaats :  

 

 
 

4. Gegevens zaakwaarnemer hoofdhuurder 
Bij verblijf in het buitenland vragen wij de hoofdhuurder een zaakwaarnemer aan te wijzen die 
Woningbedrijf Velsen kan benaderen bij eventuele betalingsproblemen of overlast op de woning. 
 

Naam   :         m  v 

Adres   :  

Postcode en plaats :  

Telefoonnummer :  

E-mailadres **  :  


