Aanvraagformulier huisvestingsvergunning Utrecht
RETOUR HET VIERDE HUIS
huisvestingsvergunning@hetvierdehuis.nl
Postbus 196, 1380 AD Weesp
U wilt een vergunning aanvragen in de gemeente Utrecht
Met dit formulier kunt u een vergunning aanvragen voor:

een particuliere huurwoning
Uw persoonsgegevens op dit formulier worden beschermd, zoals vastgelegd in de Wet bescherming
persoonsgegevens.
Hoe werkt het?
1. U mailt het aanvraagformulier en de bewijsstukken naar Het Vierde Huis voor een snelle
afhandeling: huisvestingsvergunning@hetvierdehuis.nl.
2. Het Vierde Huis kan alleen complete aanvragen met bewijsstukken in behandeling nemen.
3. Uw aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden.
4. U krijgt uiterlijk binnen acht weken bericht of de vergunning is toegekend.

A. Uw gegevens:
Hoe wilt u de correspondentie ontvangen*:
*aanvinken wat van toepassing is

□ per e-mail

□ per post

Geslacht

Man / Vrouw

Voorletter en naam

………………………………………………………………………

Geboortedatum

……………………………………………………………………………………………

Nationaliteit

Nederlandse / anders, namelijk ………………………………………

Waar woont u?

Straat en huisnummer …………………………………………………….
Postcode en plaats

…………………………………………………….

E-mailadres

……………………………………………………………………………………………

Eventueel postadres

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer



Privé …………………………..… Werk ………………………………………

Voeg een kopie van uw geldige legitimatiebewijs toe. Dit kan een identiteitsbewijs zijn en/of een
kopie van een vreemdelingendocument indien u in Nederland verblijft op een van de gronden
bedoeld in artikel 8, onderdelen a tot en met d en l, van de Vreemdelingenwet 2000.

B. Uw huishouden
Met hoeveel personen wilt u verhuizen (tel uzelf mee)? ………volwassenen en ……… kinderen.
Heeft u een medeaanvrager? Zo ja, vul dan hieronder zijn/haar gegevens in. (Dit kan uw man, vrouw
of partner zijn. Maar ook een huisgenoot met wie u samen de woning gaat bewonen).
Voorletter en naam

……………………………………………………………………..

Geboortedatum en geslacht

………………………………….



Man / vrouw

Voeg een kopie toe van een geldig legitimatiebewijs van de mede-aanvrager. Dit kan een
identiteitsbewijs zijn en/of een kopie van een vreemdelingendocument indien hij/zij in Nederland
verblijft op een van de gronden bedoeld in artikel 8, onderdelen a tot en met d en l, van de
Vreemdelingenwet 2000.
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C. Uw inkomen

We moeten kunnen toetsen of u gezien uw inkomen in aanmerking komt voor de woning.






Voeg een recente Inkomensverklaring toe (gratis op te vragen bij de Belastingdienst: 0800 0543) van u en evt. medehuurders. Indien u niet beschikt over een recente inkomensverklaring,
stuurt u dan loon- of betaalstroken van de afgelopen 3 maanden waaruit uw huishoudinkomen
blijkt. Als uw inkomen recent is gedaald hebben we ook recente loonstroken/
uitkeringsspecifcatie nodig.
Bent u zelfstandig ondernemer, stuurt u dan de winst- en verliesrekening en de (voorlopige)
Aangifte Inkomstenbelasting van het voorafgaande jaar, in combinatie met de voorlopige
belastingaanslag van het lopende jaar.
Studenten sturen een recent Bericht Studiefinanciering van DUO.

D. De woning

□ Particuliere huurwoning
Straat en huisnummer

…………………………………………………………………………………………

Postcode en plaats

…………………………………………………………………………………………

Naam verhuurder

…………………………………………………………………………………………

Adres verhuurder

…………………………………………………………………………………………

Postcode/
Woonplaats verhuurder ………………………………………………………………………………………..
Emailadres verhuurder

………………………………………………………………………………………..

Netto huur

…………………………………………………………………………………………

Datum ingang huur

…………………………………………………………………………………………

Deze ruimte is alléén bestemd voor eigenaar / verhuurder van de particuliere huurwoning.
Let op: zet hier een handtekening voor akkoord (bij woningruil: beide verhuurders). Indien
aanwezig ook een bedrijfsstempel.
Gegevens en toestemming nieuwe verhuurder

E. Ondertekening
Datum .…………………………

Handtekening ………………………………………………………………….…….

Aantal meegestuurde bewijsstukken

……………………

Heeft u nog vragen?
Dan kunt u het Klantcontactcentrum van WoningNet bellen. Het telefoonnummer is 0900 - 260 00 60
(gebruikelijke belkosten), bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur.
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