U staat met twee personen op de inschrijving van Woongaard en wilt uw
inschrijving (bijv. vanwege echtscheiding) splitsen.
Via deze folder kunt u een officiële aanvraag tot splitsing inschrijving
indienen bij Woningstichting Maasdriel. Deze moet door beide
aanvragers worden ondertekend. U behoudt beiden uw eigen opgebouwde
inschrijftijd.
Indien we dit aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend hebben
ontvangen, zullen wij deze in behandeling nemen. De medeaanvrager zal
een brief ontvangen met een nieuw inschrijfformulier. Dit formulier moet
binnen 3 weken ingevuld door Woningstichting Maasdriel zijn ontvangen.
Ontvangen wij deze binnen de gestelde termijn? Dan wordt de inschrijving
gesplitst. Indien we deze niet binnen de gestelde termijn hebben ontvangen,
schrijven wij de medeaanvrager uit en zal de inschrijving van de
hoofdaanvrager blijven bestaan. U bent zelf verantwoordelijk voor de
juistheid van de inschrijfgegevens. Controleer uw gegevens dus goed.
Identificeren
Door de nieuwe privacywetgeving (AVG) moeten wij als wij wijzigingen
doen, uw identiteit en die van uw partner controleren. Bij het retourneren
van dit formulier, moet u zich dus beide identificeren. U heeft twee opties:
1. U kunt beiden tijdens onze openingstijden naar ons kantoor aan
de Gasthuisstraat 1 te Kerkdriel komen om u te legitimeren.
2. U kunt een kopie van uw identiteitsbewijzen sturen.
Kiest u voor optie 2? Dan hebben wij toestemming van u beiden nodig
dat wij hier een kopie van mogen ontvangen. Hiervoor hebben wij een
ondertekend exemplaar nodig van de bijgevoegde folder “toestemming
identiteitsbewijs”.
Indien wij het verzoek hebben ontvangen, zullen wij deze in behandeling
nemen. U ontvangt beiden een brief met de verdere instructies.
Hebt u vragen over deze folder, dan verzoeken wij u om contact met ons
op te nemen via info@woningstichtingmaasdriel.nl of via 0418-631735.
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Mede
aanvrager

Registratienummer:

Registratienummer:

Naam:

Naam:

Huidig adres:

Huidig adres:

Telefoon
nummer:

Telefoon
nummer:

Email:

Email:

Bij wie gaan de
kinderen het
merendeel van
de week
wonen?

Bij wie gaan
de kinderen
het merendeel
van de week
wonen?

Datum:

Datum:

Handtekening:

Handtekening:

Aanvraag splitsing

Hoofd
aanvrager
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Voor sommige handelingen moeten wij uw identiteit controleren.
U mag naar het kantoor van Woningstichting Maasdriel komen om uw
identiteitsbewijs te tonen, maar u kunt ook een kopie opsturen.
Als u een kopie van uw identiteitsbewijs opstuurt, dient u onderstaande
toestemmingsverklaring te ondertekenen en mee te sturen.
Toestemming opsturen kopie identiteitsbewijs
Hiermee geef ik toestemming aan Woningstichting Maasdriel om een
kopie van mijn identiteitsbewijs te gebruiken voor onderstaande
handeling(en). Woningstichting Maasdriel mag deze kopie alleen
gebruiken om te controleren of ik de persoon ben die ik zeg dat ik ben.
Huuropzegging (eenzijdige)
Toewijzing woning
Verzoek splitsing inschrijving
Aanpassen persoonsgegevens
Verzoek (tijdelijke) inwoning
Aanvraag huisbewaarderschap
Aanvraag medehuurderschap
Ik heb altijd het recht om mijn toestemming in te trekken.
Nadat Woningstichting Maasdriel mijn identiteitsbewijs heeft gecontroleerd,
moet zij het identiteitsbewijs direct vernietigen.
Naam

____________________

Adres

____________________

Postcode

____________________

Woonplaats ____________________

Ondertekening
Kerkdriel, ____-____-_______ (datum)

____________________

______________________

Handtekening huurder/

Handtekening medehuurder/

hoofdaanvrager

Toestemming identiteit

In verband met de nieuwe AVG wetgeving die ingegaan is in mei 2018,
hebben wij uw toestemming nodig om bepaalde persoonsgegevens op
te vragen.
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