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Aanvraagformulier woningruil 
 
 
U huurt nu een woning van Centrada, maar u wilt ruilen met een huurwoning van iemand 
anders. Dat kan! Als u en uw ruilpartner aan de voorwaarden voldoen, kunt u met elkaar 
van woning ruilen. Met dit formulier vraagt u woningruil aan. 
 
Vul de onderstaande gegevens in: 
 
Adres huidige woning: …………………………………………………………………… 
Sinds wanneer woont u in deze woning (datum huurcontract): …………………….. 
 
Adres van de woning waarmee u wilt ruilen:  …………………………………………. 
Naam verhuurder: ………………………………………………………………………... 
 
Per wanneer wilt u de woningruil in laten gaan (dit is altijd op de eerste dag van de maand): 
………………………………… 
 
Aanvrager  
 
Naam en voornamen :  …………………………………….…………………………… M/V* 
Geboortedatum: ………………….………..……………………. ………………..………….. 
Adres:…………………………………………………………………………………………… 
Postcode en woonplaats: …………………………………………………………………….. 
Telefoonnummer: ………………………….. Mobiel nummer: ..……..…………………….. 
Emailadres: …………………………………………………………………………………….. 
IBAN nr. .:…………………………………….…………………………………………………. 
Burgerlijke staat: ………………………………………………………………………………. 
 
Ruilt u met een andere woning van Centrada? Beantwoord dan onderstaande vragen over de 
gezinssamenstelling, uw inkomen en lever de gevraagde documenten aan. Verhuist u naar een 
woning van een andere woningcorporatie? Ga dan door naar de gegevens van de ruilpartner.  
 
Gezinssamenstelling:  
Geboortedatum en naam van meeverhuizende kinderen (indien van toepassing)                                                               
…………………         …….………………………………………………………..……….. M/V* 
…………………         …….………………………………………………………..……….. M/V* 
…………………         …….………………………………………………………..……….. M/V* 
 
Inkomensgegevens aanvrager: 
Inkomen:       € …………………………. belastbaar per jaar 
Inkomen evt. partner:        € …………………………. belastbaar per jaar 
 

 Uitgebreid uittreksel met historische gegevens uit de basisadministratie van de gemeente, 
niet ouder dan drie maanden, waarop uw burgerlijke staat en gezinssamenstelling vermeld 
staan. Woont u nog niet samen op hetzelfde adres? Stuur dan van alle personen een 
afzonderlijk uittreksel mee. 

 Recente Inkomensverklaring of definitieve aanslag Inkomstenbelasting van aanvrager en 
meeverhuizende personen ouder dan 18 jaar, niet zijnde kinderen. 

 
Ingevuld op datum          Handtekening  Handtekening medehuurder  

(indien van toepassing) 
 
………………………        …………………          ………………………. 
 
De aanvraag wordt pas in behandeling genomen als u de aanvraagkosten à € 60 per pin heeft voldaan aan 
onze balie. 
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Ruilpartner 
 
Naam en voornamen :  …………………………………….…………………………………  M/V* 
Geboortedatum: ………………….………..…………………….………………..…………… 
Adres:……………………………………………………………………………………………. 
Postcode en woonplaats: ……………………………………………………………………... 
Telefoonnummer: ………………………..Mobiele nummer: ………..……………………… 
Emailadres: ……………………………………………………………………………………... 
IBAN nr. .:………………………………………………………………………………………... 
Burgerlijke staat: ……………………………………………………………………………….. 
 
Persoonlijke gegevens medehuurder (indien van toepassing): 
Naam en voornamen:………………………………………………………………………….. M/V* 
Geboortedatum:………………………………………………….……………………………… 
 
Geboortedatum en naam inwonende kinderen (indien van toepassing):                                                                
…………………         …….………………………………………………………..……….. M/V* 
…………………         …….………………………………………………………..……….. M/V* 
…………………         …….………………………………………………………..……….. M/V* 
 
Inkomensgegevens ruilpartner: 
Inkomen:       € …………………………. belastbaar per jaar 
Inkomen evt. partner:        € …………………………. belastbaar per jaar 
 
Voeg de onderstaande gegevens toe aan uw aanvraag: 
 

 Uitgebreid uittreksel met historische gegevens uit de basisadministratie van de gemeente, 
niet ouder dan drie maanden, waarop uw burgerlijke staat en gezinssamenstelling vermeld 
staan. Woont u nog niet samen op hetzelfde adres? Stuur dan van alle personen een 
afzonderlijk uittreksel mee. 

 Recente Inkomensverklaring of definitieve aanslag Inkomstenbelasting van aanvrager en 
meeverhuizende personen ouder dan 18 jaar, niet zijnde kinderen. 

 Een door uw verhuurder ingevulde verhuurdersverklaring. Huurt u als ruilpartner van 
Centrada dan is een verhuurdersverklaring niet nodig. 

 
Ingevuld op datum:          Handtekening:       Handtekening medehuurder 

(indien van toepassing) 
 
 
 
……………………        …………………              ………………………. 
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Verhuurdersverklaring 
 
 
Naam, adres en telefoonnummer verhurende instantie:  
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………........................ 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
verklaart dat de heer/mevrouw 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
 
huurder/huurster van de woning  

adres:….……………………………………….………………………………………………………… 

postcode/plaats ……………………………………………………………………………. 

 

momenteel wel/geen huurachterstand heeft en  

het afgelopen jaar wel/geen betalingsachterstand heeft gehad. 

(s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

Opmerkingen m.b.t. woongedrag: 

……………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………….. 

………….…………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………..…
…………………….……………………………………………………………………………………. 
 
Het huurbedrag per maand bedraagt: € ……………………….…………………………………….. 
 
De woning heeft ……… kamers. 
 
 
 
 
 
 
 
Stempel:      Datum: ……………………………….. 
 
 
 
Naam behandelend medewerk(st)er: ……..……………………………………………………….... 
 
 


