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Woonruimte 
 

Noteer de volgende gegevens van de woonruimte waarvoor de huisvestingsvergunning wordt 

aangevraagd: 

 

Adres en huisnummer:  

Postcode: 

Woonplaats: 

 

 

Persoonsgegevens 
 

Noteer de persoonsgegevens van de aanvrager van de huisvestingsvergunning: 

 

Achternaam:  

Voornamen: 

Geboortedatum :    

Geboorteplaats: 

Huidig woonadres: 

Postcode: 

 

Woonplaats:  

Nationaliteit of soort verblijfsvergunning:  

Telefoonnummer:     

E-mail: 
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Correspondentieadres 
 

Noteer de adresgegevens waar u gedurende de gehele aanvraag (4 tot 8 weken) bereikbaar bent:  

 

Adres:  

Postcode: 

Woonplaats: 

 

Gezinsleden 
 

Noteer de gegevens van de overige gezinsleden waar deze aanvraag ook voor geldt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situatie 
 

Noteer wat voor u van toepassing is: 

Is er bij inwoning sprake van een familie relatie? 

Nee 

Ja                       toelichting relatie: 

 

Is er sprake van bijzondere omstandigheden die van belang kunnen zijn voor het beoordelen van uw 

aanvraag? 

Nee 

Ja                      toelichting omstandigheden: 

 

 

Ik geef wel / geen* toestemming om een positieve beschikking per email te ontvangen 

*doorhalen wat niet van toepassing is 

Ondertekening 

 

Deze aanvraag is gedaan door: 

Datum:  

Handtekening aanvrager: 
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Als leden van uw huishouden momenteel op een ander adres wonen dan uw huidige woonadres, 

dit graag hieronder invullen. 

Aanvullend 
 

Noteer alleen deze gegevens als de personen van een ander adres komen dan uw huidige woonadres: 

Persoon 1 

Achternaam:  

Voornamen: 

Geboortedatum :    

Geboorteplaats: 

Huidig woonadres: 

Postcode: 

Woonplaats:  

 

Wat is de relatie met de aanvrager: 

Partner  

Kind 

Anders                       toelichting  

 

Persoon 2 

Achternaam:  

Voornamen: 

Geboortedatum :    

Geboorteplaats: 

Huidig woonadres: 

Postcode: 

Woonplaats:  

 

Wat is de relatie met de aanvrager: 

Partner  

Kind 

Anders                       toelichting  
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Persoon 3 

Achternaam:  

Voornamen: 

Geboortedatum :    

Geboorteplaats: 

Huidig woonadres: 

Postcode: 

Woonplaats:  

 

Wat is de relatie met de aanvrager: 

Partner  

Kind 

Anders                       toelichting  

 

Persoon 4 

Achternaam:  

Voornamen: 

Geboortedatum :    

Geboorteplaats: 

Huidig woonadres: 

Postcode: 

Woonplaats:  

 

Wat is de relatie met de aanvrager: 

Partner  

Kind 

Anders                       toelichting  
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Persoon 5 

Achternaam:  

Voornamen: 

Geboortedatum :    

Geboorteplaats: 

Huidig woonadres: 

Postcode: 

Woonplaats:  

 

Wat is de relatie met de aanvrager: 

Partner  

Kind 

Anders                       toelichting  

 
 

Bijvoegen 
Als u gaat huren: een getekende bereidverklaring door de verhuurder of beheerder. 

Als u gaat inwonen: een getekende toestemmingsverklaring voor inwoning door de hoofdbewoner; 

indien de hoofdbewoner de woning van Woonplus huurt moet ook Woonplus de 

toestemmingsverklaring ondertekenen. 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Schiedam 
 

In te vullen door de gemeente Schiedam: 

 

Datum van ontvangst : 

Aangenomen door: 

Invoerdatum:     : 

Ingevoerd door:  

KCS zaaknummer 

 


