
   

Aanvraag woningruil 
 
Gegevens huurder ZOwonen 
Naam en voorletters  ____________________________________________________________ 

Naam en voorletters partner  ______________________________________________________ 

Adres  _____________________________________  Telefoonnummer  _________________ 

Postcode en woonplaats  ______________________  Email __________________________ 

Woont op huidig adres sinds  ___  -  ___  ________ 

Geboortedatum  ___  -  ___  _____   Geboortedatum partner ___  -  ___  _____ 

Inschrijfnummer  ___________________ Aantal meeverhuizenden  _____________ 

 

Gegevens ruilpartner 
Naam en voorletters  ____________________________________________________________ 

Naam en voorletters partner  ______________________________________________________ 

Adres  _____________________________________  Telefoonnummer  _________________ 

Postcode en woonplaats  ______________________  Email __________________________ 

Woont op huidig adres sinds  ___  -  ___  ________ 

Geboortedatum  ___  -  ___  _____   Geboortedatum partner ___  -  ___  _____ 

 

Rekeningnummer IBAN  ______________________ Inschrijfnummer  ____________________ 

Type woning  _______________________________ Aantal slaapkamer  __________________ 

Eigenaar van de woning?   ja      nee Aantal meeverhuizenden  _____________ 

 

Reden aanvraag woningruil 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Datum  ____  -  ____  ________     

Handtekening huurder ZOwonen   Handtekening ruilpartner 

 

 

__________________________ __________________________ 

 

 zowel huurder als ruilpartner gaan ermee akkoord dat elkaars persoonsgegevens worden 

gedeeld. ZOwonen gebruikt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn en zoekt hierbij 

aansluiting bij de vereisten uit de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). 

 

 

 

Zie volgende pagina voor in te leveren gegevens 



   

   
 

In te leveren gegevens 
 
 
 Een kopie van de meest recente inkomensverklaring van de Nederlandse Belastingdienst van 

jou en eventuele mede-aanvragers. Deze inkomensverklaring kun je downloaden via de website 
van de Belastingdienst met je DigiDcode of gratis opvragen via de Belastingtelefoon 0800 - 
0543 (dit duurt 5 werkdagen). 

 Alle loon- en/of uitkeringsstroken van de laatste drie maanden of het laatste 
pensioenoverzicht. 

 Een kleurenkopie van de voorkant van een geldig legitimatiebewijs (of verblijfsvergunning) van 
alle aanvragers. 

 Een uittreksel BRP (Basisregistratie Personen) waaruit je adreshistorie en die van je eventuele 
medeaanvrager(s) blijkt (als je huurt van ZOwonen is dit niet nodig). Dit uittreksel is aan te 
vragen (ook online) bij je gemeente of te printen via je persoonlijke pagina van mijnoverheid.nl 
met je DigiDcode. Dit uittreksel mag maximaal 3 maanden oud zijn. 

 Een kopie van een recente verhuurdersverklaring (max. 3 maanden oud) van de laatste 
verhuurder (ben je huurder van ZOwonen dan is dit niet nodig). Heb je in het verleden gehuurd 
maar nu niet? Lever dan de verklaring in van de laatste verhuurder. 

 
Je mag op al je documenten je BSN-nummer onleesbaar maken. 
Lever alle documenten in die nodig zijn! Anders kunnen we je aanvraag niet verder verwerken en 
krijg je de documenten terug. 
 


