
 

Aanvraagformulier woningruil (Deel I, II en III) 

Deel I : De aanvrager (= huidige huurder van WoonInvest) 

Gegevens van de aanvrager 

Naam:  __________________________________________________________________________________  

Geboortedatum: _____________________ 

Adres: __________________________________________________________________________________ 

Postcode/woonplaats:  _____________________________________________________________________ 

Telefoon: __________________________ E-mail:  _____________________________________________ 

 

Medehuurder 

Naam: __________________________________________________________________________________ 

Geboortedatum: _____________________ 

Telefoon: __________________________ E-mail: _____________________________________________ 

 

Inwonende kinderen/huisgenoten 

Naam en voorletters    man/vrouw  geboortedatum 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Aanvullende informatie 

Heeft u een bewindvoerder:   nee / ja, namelijk: ____________________________________ 

(Let op: het akkoord van de bewindvoerder meesturen met de aanvraag) 

 

Reden van woningruil 

 

Gewenste verhuisdatum: ___________________________________________________________________  

Ruilpartners gevonden via:  __________________________________________________________________ 

Inschrijfnummer woningzoekende: ____________________________________________________________ 

Ondertekening 

Datum:    Handtekening aanvrager:   Handtekening medeaanvrager: 

 

 

 

• Bij akkoord wordt een huurcontract aangegaan voor minimaal 1 jaar. De huidige huurprijs van de WoonInvest woning 

wordt verhoogd. Meer informatie op www.wooninvest.nl. 
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Deel II : De ruilpartner (= nieuwe huurder van WoonInvest) 

Gegevens van de ruilpartner 

Naam: __________________________________________________________________________________  

Geboortedatum: _____________________ 

Adres: __________________________________________________________________________________ 

Postcode/woonplaats:   ______________________________________________________________________ 

Telefoon: ___________________________ E-mail: _____________________________________________ 

 

Medehuurder 

Naam: __________________________________________________________________________________ 

Geboortedatum: _____________________ 

Telefoon::___________________________ E-mail: _____________________________________________ 

 

Inwonende kinderen/huisgenoten 

Naam en voorletters    man/vrouw  geboortedatum 

1. 

2. 

3. 

4. 

Betaalgegevens 

IBAN voor automatische incasso: _____________________________________________________________ 

Aanvullende informatie 

Heeft u een bewindvoerder:   nee / ja, namelijk: _____________________________________ 

(Let op: het akkoord van de bewindvoerder meesturen met de aanvraag) 

 

Wilt u een serviceovereenkomst?  ja / nee 
 

(zie ook https://www.wooninvest.nl/ik-huur/serviceovereenkomst)   

 

Type woning     Eengezinswoning / flat / maisonnette / seniorenwoning 

Aantal kamers: (incl. woonkamer): ____________________________________________________________ 

Huidige kale huurprijs:    € ______________  

Reden van woningruil  

 

 

Naam verhuurder (woningcorporatie): _________________________________________________________ 

Gewenste verhuisdatum: ___________________________________________________________________ 

Ruilpartner gevonden via:  ___________________________________________________________________ 

Inschrijfnummer woningzoekende: ____________________________________________________________ 
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Ondertekening 

Datum:    Handtekening ruilpartner:  Handtekening medehuurder: 

  

 

 

• Bij akkoord wordt een huurcontract aangegaan voor minimaal 1 jaar. De huidige huurprijs van de WoonInvest woning 

wordt verhoogd. Meer informatie op www.wooninvest.nl. 
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Deel III : Voorlopige huuropzegging bij woningruil 
 

Adresgegevens 

Ik/wij zeggen de huur op van onze woning, wanneer de woningruil akkoord is bevonden door alle partijen. 

Adres: __________________________________________________________________________________ 

Postcode/woonplaats:   ______________________________________________________________________ 

 

Einddatum huurcontract 

Datum voorlopig laatste huurdag: _____________________________________________________________  

Voorlopige einddatum van het huurcontract: ____________________________________________________ 

 

Gegevens huurder 

Naam: __________________________________________________________________________________  

Geboortedatum: _____________________ 

Telefoon: ___________________________ E-mail: _____________________________________________ 

 

Gegevens medehuurder 

Naam: __________________________________________________________________________________  

Geboortedatum: _____________________ 

Telefoon: ___________________________ E-mail: _____________________________________________ 

 

Ondertekening 

Datum en plaats:    Handtekening huurder: 

 

 

Datum en plaats:    Handtekening medehuurder: 

 

 

 

Let op: dit is een voorlopige huuropzegging. Beëindiging van de huurovereenkomst wordt in gang gezet als 

de woningruil akkoord is. 
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