
Checklist aan te leveren gegevens bij toewijzing van een woning 
 
 
 Identiteitsbewijs 

Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van u en uw partner (Nederlands 
paspoort, identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning)  

 
 Inkomensverklaring belastingdienst 2016 (IBRI formulier) 
 
 Is uw inkomen in 2017/2018 gewijzigd?  

Dan hebben wij ook uw meest recente jaaropgaaf en drie recente maandloonstroken 
(of 12 weekloonstroken) nodig 

 
 Heeft u een uitkering? 

Dan hebben wij uw meest recente uitkeringsjaaropgaaf en/of uitkeringsspecificatie 
per maand nodig 

 
 Bent u zelfstandig ondernemer? 

Dan hebben wij een ondertekende accountantsverklaring nodig.  
 
 Bent u student en ontvangt u studiefinanciering? 

Dan hoeft u alleen uw beschikking van DUO voor dit jaar in te leveren.  
 
 Heeft u een partner?  

Dan hebben we bovenstaande gegevens ook van uw partner nodig. U hoeft geen 
inkomensgegevens van eventuele inwonende kinderen in te leveren.  

 
 Verhuurdersverklaring;  

Uw huidige verhuurder verklaart hiermee dat u aan alle geldende voorwaarden van 
de huurovereenkomst heeft voldaan. Bent u huurder van Woningstichting Maasdriel? 
Dan hoeft u geen verhuurdersverklaring in te leveren.  Heeft u een eigen woning? 
Dan moet u een verklaring omtrent betalingsgedrag van uw hypotheekverstrekker 
aanleveren. 

 
Inkomensverklaring (IBRI)  
U (en uw eventuele partner) dient een inkomensverklaring 2016 in te leveren bij 
woningtoewijzing. Vraag deze direct aan bij de Belastingdienst als u op deze woning 
reageert, tel. 0800-0543 (gratis) of u kunt de inkomensverklaring downloaden van de website 
www.belastingdienst.nl. Zonder een inkomensverklaring (IBRI) kunnen wij u GEEN 
aanbieding doen!  
  



 
 
 
 

 
 
 
VERKLARING OMTRENT BETALINGS- EN WOONGEDRAG 
in te vullen door uw huidige verhuurder, hypotheekverstrekker e.d. 
 
Naam   : _________________________________________________ 
 
Adres   : _________________________________________________ 
 
Postcode/woonplaats : _________________________________________________ 
 
Geboortedatum  : _________________________________________________ 
 
 
De huidige woonsituatie is 
 inwonend     koopwoning   huurwoning   gebruik/anti-kraak 
 anders t.w. __________________________________ 
 
Bovengenoemde persoon woont sinds ________________________ in de bovengenoemde woning. 
 
 
Zijn er op dit moment openstaande vorderingen?     JA / NEE 
 
Is er een betalingsachterstand geweest?      JA / NEE 
Is er een vordering aan derden uit handen gegeven?     JA / NEE 
Zijn er één of meer vonnissen geweest i.v.m. een betalingsachterstand   JA / NEE 
 
Zijn er sommaties gestuurd i.v.m. woongedrag of overlast?    JA / NEE 
Is er een juridische procedure geweest i.v.m. overlast?     JA / NEE 
Is er een vonnis geweest i.v.m. overlast?      JA / NEE 
Is er woonfraude geconstateerd?       JA / NEE 
 
Zijn er verdere opmerkingen betreffende het woon- of betalingsgedrag?  
  
_____________________________________________________________________________ 
             
_____________________________________________________________________________ 
             
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Datum__________________________ 
 
 
Stempel EN handtekening verhuurder/hypotheekverstrekker/instantie 
 
 
 
___________________________________________ 
Naam contactpersoon 
 
___________________________________________ 
Telefoonnummer contactpersoon 
Deze verklaring wordt geverifieerd bij de instantie die deze heeft ingevuld.  
 


