
Aanvraag huisvestingsvergunning 

Aanvraag om vergunning tot het in gebruik nemen van een particuliere huurwoning in de 
gemeente Nieuwegein met een huurprijs beneden € 752,33 (2021) per maand. 

1. Gegevens nieuwe woning

Adres 

Postcode 

Huurprijs rekenhuur per maand 

(verhuurdersverklaring bijvoegen) 

Wanneer betrekt u de nieuwe woning? 

Voor hoeveel personen vraagt u de vergunning aan? 

2. Gegevens aanvrager

Naam 

Adres 

Postcode

Woonplaats 

Sinds wanneer woont u in uw huidige gemeente? 

Telefoonnummer(s) 

E-mailadres

Geboortedatum 

Geslacht M V 

Burgerlijke staat 

(Kopie van geldig legitimatiebewijs van u en uw medeaanvragers toevoegen.) 



3. Gegevens partner 

Voorletters 

Achternaam 

Geboortedatum 

4. Inkomensgegevens 

Bruto jaarinkomen aanvrager 

Bruto jaarinkomen partner 

Belastbaar jaarinkomen 

Inwonende(n) ouder dan 27* jaar 
* uitgezonderd inwonende kinderen 

Bijlagen: 
• Meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting of IBRI. 
• Meest recente jaaropgave(n), loonstroken, uitkerings- of pensioenspecificaties. 

5. Ondertekening 

Ik verklaar de woning zelf te gaan bewonen en ga akkoord met controle van de gegevens 

Plaats 

Datum 

Handtekening aanvrager 

Handtekening partner 

De aanvraag kunt u verzenden naar het volgende adres: 
Gemeente Nieuwegein, afdeling Ruimtelijk Domein, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein of 
mailen naar gemeente@nieuwegein.nl t.a.v. afdeling Ruimtelijk Domein. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Nieuwegein, telefoon 14 030 of 
mail naar: gemeente@nieuwegein.nl. 
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[Voer uw persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens in via het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]


Overzicht


Er zijn geen problemen aangetroffen in dit document.
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