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 Aanvrager 1  Aanvrager 2 

Naam en voorletters dhr/mw.  dhr/mw. 

Huidig adres    

Postcode, woonplaats    

Geboortedatum    

Naam, voorletters partner dhr/mw.  dhr/mw. 

Geboortedatum    

Telefoonnummer(s)    

E-mail    

Registratienummer 
Woningnet UTR    

 Gezinssamenstelling 

[  ] man of vrouw alleen  [  ] man of vrouw alleen 

[  ] echtpaar zonder inwonende kinderen  [  ] echtpaar zonder inwonende kinderen

[  ] echtpaar met inwonende kinderen  [  ] echtpaar met inwonende kinderen

[  ] man of vrouw met inwonende kinderen  [  ] man of vrouw met inwonende kinderen
[  ] anders: 
totaal aantal personen: 

[  ] anders:
totaal aantal personen

Belastbaar jaarinkomen 

aanvrager €  € 

Bruto maandsalaris €  € 

Belastbaar jaarinkomen 
partner €  € 

Bruto maandsalaris partner €  € 

Naam eigenaar/beheerder 
van de woning    

Telefoonnummer    

Type woning (bijvoorbeeld 

flat, eengezinswoning etc.)
  

   

Kale huurprijs €  € 

Reden van woningruil    

    

Gewenste ruildatum  
(1e van de maand: )    

Aldus naar waarheid  
ingevuld te:    

Handtekening  

aanvrager 1 

 

aanvrager 2 

 

 

 

Toelichting aanvraagformulier woningruil:  

zie volgende pagina 
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Toelichting aanvraagformulier woningruil: 
 
Als aanvrager graag kolom 2 invullen en ondertekenen; kolom 3 is voor de aanvrager met wie u wilt ruilen.  
Van degene die een woning van Provides huurt, hebben wij de volgende gegevens nodig (en ook die van de 
eventuele partner).  
Dit geldt ook als u nu al een woning van Provides huurt en wilt ruilen met een andere woning van Provides. 
 

[ ] Inkomensverklaring over het laatst bekende jaar bij de belastingdienst (zelf te  

      downloaden via www.mijnbelastingdienst.nl) 

[ ] Verhuurdersverklaring (volledig positief ingevulde verklaring van de huidige verhuurder 

 behalve als u al huurt bij Provides). 

[ ] Salarisspecificaties en/of uitkeringsspecificaties van de laatste drie maanden. 

[ ] Uittreksel basisregistratie personen (voorheen GBA) met uw woonhistorie. 

[ ] Kopie legitimatiebewijs van alle volwassen personen van het huishouden. 

 

U kunt het ingevulde formulier samen met de gevraagde gegevens mailen naar 

verhuurmakelaar@provides.nl of opsturen naar Provides,  

       Postbus 72,  

       3400 AB IJSSELSTEIN. 

 

 

 

 

De documenten kunt u ook in de brievenbus van ons kantoor doen. 
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