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Acceptatieformulier   
 

 
 

Ik accepteer/Wij accepteren* de woning, adres:…………………………………………………………………………………… 
 
 

GEGEVENS AANVRAGER 
 

Achternaam en voorletters …………………………………………………………………………. ☐ M ☐ V 

Huidig adres (straat en huisnummer) ……………………………………………………………………………………………… 

Postcode en plaats: …………………………………………………………………………te…………………………………….. 
 

Huidig adres is: huur / koop / inwonend * Aantal: kamers: …………… kale huur: € ................... per maand 
* doorhalen wat niet van toepassing is 

 
Geboortedatum ………………. E-mailadres:….………………………………………………..……………………………. 

 
Telefoonnummer …………………………. Telefoonnummer mobiel: ……………………………………………………….. 

 

IBAN-nummer: □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ 
 

Vul het rekeningnummer in dat gebruikt gaat worden voor het betalen van de huur. 
 

GEGEVENS MEDEAANVRAGER (indien van toepassing) 

U dient samen langer dan 2 jaar ingeschreven te staan en/of aan te tonen dat er sprake is van een duurzame 

gemeenschappelijke huishouding. Tevens komt uw inschrijving bij WoningNet te vervallen bij acceptatie. 

Achternaam en voorletters ………………………………………………………………………….. ☐ M ☐ V 

Huidig adres (straat en huisnummer)……………………………………………………………………………………….. 

Postcode en plaats: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Huidig adres is: huur / koop / inwonend * Aantal: kamers: …………… kale huur: € ................... per maand 

 
Geboortedatum:……………………… Telefoonnummer mobiel:…………………………………….. 

 
E-mailadres:……………………………………………………………………………………………….. 

 
Uittreksel BRP (Basis Registratie Personen) en gezinssamenstelling  

Deze dient u aan te leveren en mag niet ouder zijn dan           6 maanden zijn en tevens met vermelding van een 

adreshistorie, burgerlijke staat en aantal ingeschreven personen) U kunt dit uittreksel digitaal aanvragen bij uw 

gemeente.  

 

Let op: Als u met twee personen de woning gaat huren én u woont nu niet op hetzelfde adres, dan dient u beiden 

een uittreksel aan te vragen. 

 
   

  
  

 

 
Wij ontvangen graag het volledig ingevulde acceptatieformulier zo spoedig mogelijk retour. 

 
Let op: 
* U dient een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar de woning, zodat u zich kunt legitimeren. 
* Als u na toewijzing van de woning de woning weigert, dan brengen wij de kosten van eventueel daardoor ontstane 

leegstand (max.1 maand) van de woning in rekening. 
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INWONENDE KINDEREN/HUISGENOTEN (indien van toepassing) 

 
Achternaam en voorletters:……………………………….. Geboortedatum: ………….. ☐ M ☐ V 

Achternaam en voorletters:……………………………….. Geboortedatum: ………….. ☐ M ☐ V 

Achternaam en voorletters:……………………………….. Geboortedatum: ………….. ☐ M ☐ V 

Achternaam en voorletters:……………………………….. Geboortedatum: ………….. ☐ M ☐ V 

 

 
* Burgerlijke staat (alleenstaand/gehuwd/geregistreerd partnerschap/gescheiden: per datum…………………………… 

(doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

1. Alleenstaand, met kinderen die meeverhuizen? 

Is een opgesteld ouderschapsplan nodig waarin deze afspraken zijn vastgelegd, ondertekend door beide ouders. 

OF bewijs op uittreksel van de gemeente (BRP) dat de kinderen staan ingeschreven op uw woonadres, inclusief datum 

van inschrijving 

2. Echtscheiding, Bent u gescheiden? Dan hebben wij nodig: 

• Een officiële getekende beschikking van de rechtbank. Indien u kinderen heeft, hebben wij een 

ouderschapsplan nodig waarin deze afspraken zijn vastgelegd, ondertekend door beide ouders. 

Zolang er nog geen beschikking is van de rechtbank is of een aanvraag voor scheiding bij de rechtbank 

is ingediend, kunnen wij geen woning toewijzen. 

 

Is er sprake van Bewindvoering? *(alleen invullen indien van toepassing) ☐ J ☐ N

 

Naam Bewindvoerder : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode en plaats: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Kruis aan wat op uw huishouden van toepassing is: 

☐ Ik (of een van mijn medebewoners) heb geen inkomen. Geef hieronder aan voor wie dit geldt en wat de 
reden is (bewijsstukken zullen in overleg opgevraagd worden): 
.......................................................................................................................................……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

☐ Mijn huishouden beschikt dit kalenderjaar over een vermogen (spaargeld, aandelen, obligaties, etc.) groter 
dan € 50.650 (€ 101.300 indien u een medeaanvrager hebt). Mijn vermogen bedraagt: …………………….. 

☐ Ik betaal/ontvang partneralimentatie. Lever de beschikking aan waaruit het precieze bedrag blijkt. 
 

 
Betaling van de eerste huur: Wanneer de woning aan u toegewezen is, ontvangt vooraf per e-mail een leesexemplaar 
van de huurovereenkomst en een betaalverzoek. De betaling dient voor de afspraak ingangsdatum huurovereenkomst 
te zijn ontvangen. Deze kosten zijn opgebouwd uit de huur vanaf ingangsdatum huurcontract, samen met eventuele 
servicekosten. Zonder betaling kan de huurovereenkomst niet worden afgesloten. 

 
Indien blijkt dat de door u verstrekte gegevens over de samenstelling van het huishouden niet juist of niet volledig is 

geweest, dan heeft Provides het recht om de aanbieding van de woning af te wijzen. 

 
Plaats: ……………..……………………………………….. Datum:……………..…………………… 

 

 

Handtekening aanvrager………………………….. Handtekening medeaanvrager ……………… 

 
 

Welke aanvullende gegevens hebben wij nodig 
Op de volgende pagina leest u welke dit zijn en hoe u uw gegevens kunt aanleveren.   
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Welke gegevens hebben wij nodig 
 

U kunt alle documenten uploaden in WoningNet.  
Log hiervoor in op WoningNet en ga naar ‘Mijn gegevens’ en vervolgens ‘Mijn documenten’ 

 
 
 
1. Acceptatieformulier  
2. Uw meest recente inkomensverklaring *Deel nu uw inkomensgegevens! 
3. Verhuurdersverklaring  
4. Uittreksel BRP met adreshistorie (zie onderstaande toelichting)  
 
 
Acceptatieformulier  
Wij vragen u dit formulier volledig in te vullen en te ondertekenen.  
 
Deel uw inkomensgegevens *   
Uw inkomensgegevens levert u direct via MijnOverheid aan. Dit gaat snel, makkelijk en veilig. U logt in bij WoningNet,  
klik daarvoor [HIER] daarna wordt u direct doorgestuurd naar de juiste pagina. U hebt alleen een DigiD nodig. 
Dat geldt voor alle meeverhuizende volwassenen (kinderen uitgezonderd).   
 
Is uw inkomen sterk gewijzigd? 
Lever dan aanvullende inkomensgegevens aan, zoals loonstroken, uitkeringsspecificaties of pensioenspecificaties. Doe dit 
ook als uw inkomen onbekend is bij de belastingdienst. Zelfstandig ondernemers leveren een winst- en verliesrekening 
over het afgelopen jaar of een prognose over het lopende jaar in. Kloppen uw inkomensgegevens nog? Dan hoeft u geen 
aanvullende inkomensgegevens aan te leveren.   

  
Verhuurdersverklaring (deel 1)  
Wij vragen u “Verhuurdersverklaring deel 1” altijd volledig in te vullen en in te leveren.  
U geeft op dit deel (deel 1) aan bij wie u inwonend bent en/of deze met u mee gaan verhuizen.  
 
Verhuurdersverklaring (deel 2)  
Wij vragen u een verhuurdersverklaring op te vragen bij uw verhuurder.  
U kunt hiervoor verhuurdersverklaring deel 2 gebruiken, met vermelding van het aantal kamers die de woning die u 
achterlaat heeft. Deze mag niet ouder zijn dan 1 maand en moet ingevuld zijn door uw verhuurder.  
 
Bent u al huurder van Provides? Deel 2 invullen is in dat geval uiteraard niet nodig.  
 
Bent u inwonend? Op de verhuurdersverklaring deel 1 geeft u aan bij wie u inwonend bent.  
Deel 2 invullen is in dat geval uiteraard niet nodig.  
 
Heeft u een koopwoning? Dan vragen wij u een Hypotheekverklaring op te vragen bij hypotheekverstrekker als bewijs 
van goed betaalgedrag. Daarnaast vragen wij u de bereidheidsverklaring tot verkoop in te vullen.  
Upload dit document daarna in uw profiel van WoningNet [Mijn gegevens/Mijn documenten].    
 
Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) inclusief adreshistorie   
Vraag het uittreksel aan bij de gemeente waar u nu woont. Houd er rekening mee dat het een paar dagen kan duren 
voordat u het ontvangt. Het uittreksel hebben wij niet nodig als u al huurder bent bij Provides  of als u al in de gemeente 
Provides ingeschreven staat.   
 
Huishoudsamenstelling bij scheiding  
In dat geval hebben wij een officiële getekende beschikking van de rechtbank nodig of een bewijs van indienen van de 
aanvraag voor scheiding, inclusief een opgesteld ouderschapsplan waarin afspraken over de opvang van de kinderen zijn 
vastgelegd, ondertekend door beide ouders. Zolang er geen beschikking is van de rechtbank of een aanvraag voor 
scheiding bij de rechtbank is ingediend, kunnen wij geen woning toewijzen. 
 
   

 

https://www.woningnetregioutrecht.nl/nl-NL/Inloggen
https://www.woningnetregioutrecht.nl/inloggen?returnurl=/profiel/mijnoverheid
https://www.woningnetregioutrecht.nl/-/media/UTR_Utrecht/PDF/Verhuurdersverklaring.pdf?la=nl-NL
https://www.woningnetregioutrecht.nl/-/media/UTR_Utrecht/PDF/Verhuurdersverklaring.pdf?la=nl-NL

