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Wat u verder moet weten

•  De inwoner moe7 zich op uw adres inschrijven  

bij de gemeen7e.

•  Als u 7oes7emming krijg7 voor inwoning, moe7 

u als hoofdhuurder zelf in de woning blijven 

wonen. Inwoning mag nie7 leiden 7o7     

onderhuur.  

•  Als de inwoner ver7rek7, moe7 u di7 melden 

bij Woningbedrijf Velsen. Zo blijf7 de 

adminis7ra7ie op orde. 

•  De 7oes7emming geld7 alleen voor de inwoner 

die u heef7 voorgedragen. Wil7 u iemand     

anders la7en inwonen? Dien dan opnieuw een 

aanvraag in.

•  Toes7emming voor inwoning geef7 geen rech7 

op een huurovereenkoms7. Als u ver7rek7,      

moe7 de inwoner de woning ook verla7en.

•  Inwoning kan gevolgen hebben voor uw 

huur7oeslag. U moe7 wijzigingen in uw 

woonsi7ua7ie zelf door 7e geven aan de 

Belas7ingdiens7.

•  Inwoning kan ook gevolgen hebben voor 

ui7keringen en gemeen7elijke belas7ingen.

•  Als de inwoning leid7 7o7 overlas7klach7en, 

dan mogen wij de 7oes7emming in7rekken. 

U verklaar7 zich bereid om de inwoning 7e 

beëindigen, zodra Woningbedrijf Velsen da7 

van u eis7.

Waarom heeft u toestemming nodig?

Wij willen graag we7en wie er in onze 

woningen woon7. Wij willen voorkomen 

da7 er 7e veel personen in een woning 

wonen. Daardoor kan overlas7 on7s7aan 

bij omwonenden. Ook zijn wij ac7ief in he7 

bes7rijden van woonfraude. Daarom is he7 

belangrijk om 7e melden da7 u iemand laa7 

inwonen. Da7 voorkom7 problemen. 

Hoe meldt u een inwoner aan?

U kun7 bij ons een aanvraagformulier 

ophalen. Of downloaden van

www.wbvelsen.nl. Naas7 he7 aanvraag- 

formulier on7vangen wij graag van de 

7oekoms7ige inwoner:

•  een kopie van he7 legi7ima7iebewijs

•  een kopie van een ui77reksel ui7 he7 

bevolkingsregis7er van maximaal drie 

maanden oud, me7 daarop de his7orische 

adresgegevens

Huurt u een woning van ons en wilt 

u graag iemand bij u laten inwonen? 

Dan heeft u toestemming nodig van 

Woningbedrijf Velsen. Dat staat in uw 

huurcontract. Onder inwoning verstaan 

wij dat u iemand bij u laat wonen, 

zonder dat u per se een gezamenlijke 

huishouding voert. U blijft zelf 

hoofdhuurder, dus u blijft aansprakelijk 

voor uw woning. En voor alles wat in en 

rond uw woning gebeurt. 

Iemand bij u in laten wonen?

Zodra u deze papieren inlever7, nemen 

wij uw verzoek in behandeling. Heef7 uw 

inwoner eerder een woning gehuurd via een 

woningcorpora7ie of par7iculiere verhuurder? 

Dan kunnen wij ook een verklaring opvragen 

van goed woon- en be7aalgedrag. Binnen 7ien 

werkdagen krijg7 u 7oes7emming of afwijzing 

van uw aanvraag.

Kunnen wij een aanvraag afwijzen?

Ja, da7 kan. Wij 7oe7sen uw aanvraag 7o7 

inwoning op drie pun7en.

•  Is er een huurschuld? Als u of de inwoner een 

huurschuld heef7 bij Woningbedrijf Velsen, 

kunnen wij uw aanvraag afwijzen. He7 kan  

zijn da7 u eers7 de huurschuld moe7 voldoen.  

Soms keuren we de aanvraag pas goed als u  

een be7alingsregeling 7ref7.

•  Is er overlas7? Als u overlas7 veroorzaak7 of de  

inwoner een overlas7verleden heef7, wijzen we 

uw aanvraag af.

•  Hoe groo7 is de woning? Wij geven alleen  

7oes7emming als uw woning genoeg        

ruim7e bied7. Er mag geen sprake zijn van 

overbewoning. Da7 be7eken7: er moe7 een 

apar7e slaapkamer zijn voor de inwoner. 


