Aanvraagformulier inwoning/samenwoning
Formulier invullen en inleveren bij woningvereniging. Zie ook toelichting.
Huurder
Naam + voorletters:
Straat + huisnummer:
Postcode + woonplaats:
Telefoonnummer:
Op het adres:
ingeschreven bij de gemeente Roermond.

staan op dit moment

personen

Toekomstige inwoner/samenwoner
Naam + voorletters:
Huidig adres + huisnummer:
Postcode + woonplaats:
Telefoonnummer:
Huidige woonsituatie
Zelfstandige huur/koop

Thuiswonend

Anders,

Overige meeverhuizende personen:
Naam:
Naam:
Naam:
Naam:

Geslacht:
Geslacht:
Geslacht:
Geslacht:

Kies geslacht

Geboortedatum:
Geboortedatum:
Geboortedatum:
Geboortedatum:

Samenwoning

Huwelijk

De aanvraag heeft betrekking op:
Inwoning

Kies geslacht
Kies geslacht
Kies geslacht

Reden van aanvraag:

Bijlagen in geval van aanvraag voor inwoning en samenwoning
Onderstaande bijlagen dienen te worden bijgevoegd:
- Uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP) met vermelding van historische adressen
van de toekomstige bewoner.
- Kopie van legitimatiebewijs van de toekomstige bewoner.
- Verhuurdersverklaring van de huidige verhuurder (als de toekomstige bewoner tot nu toe
ergens anders een woning huurt), zie bijlage.
- Kopie trouwboekje indien aanvraag wordt gedaan i.v.m. huwelijk.
Datum:
Handtekening hoofdhuurder:

Handtekening toekomstig bewoner:
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Formulier printen

Formulier opslaan

Toelichting
Waarom is goedkeuring voor inwoning nodig?
Onrechtmatige inwoning en overbewoning komen in Roermond regelmatig voor. Dit brengt vaak
nadelige gevolgen met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast maar ook aan onveilige
woonsituaties. Gemeente Roermond en vier woningcorporaties zetten zich in voor veilige en leefbare
buurten. Daarom hebben deze partijen samenwerking gezocht om illegale inwoning te voorkomen.
Afspraken
Volgens de huurovereenkomst mag een huurder alleen personen laten inwonen, als de huurder
hiervoor toestemming heeft ontvangen van zijn verhuurder. Vanaf nu controleert de gemeente
Roermond of de woningcorporatie deze vereiste goedkeuring heeft verleend. Als een persoon zich wil
laten inschrijven in een woning van een van de woningcorporaties, zal de gemeente deze inwoner
alleen inschrijven in de BRP (= Basisregistratie Personen) als deze persoon een bewijs van
goedkeuring kan overleggen. Deze werkwijze wordt sinds 1 januari 2006 toegepast op alle
huurwoningen van de woningcorporaties Wonen Zuid, Woningstichting Domus, Wonen Limburg en
sinds 1 maart 2007 ook op de huurwoningen van stichting WoonGoed 2-Duizend.
Hoe vraagt u inwoning aan?
Een verzoek tot inwoning vraagt u (de huurder) aan door dit formulier ‘aanvraagformulier
inwoning/samenwoning’ volledig in te vullen en in te leveren bij de woningcorporatie waar u uw woning
huurt, voorzien van de vereiste bijlagen. De woningcorporatie beoordeelt vervolgens uw aanvraag op
een aantal criteria. De reactie op uw aanvraag krijgt u (de huurder) vervolgens zo spoedig mogelijk
door uw woningcorporatie toegestuurd. Een goedkeuring tot inwoning dient u bij de gemeente in te
leveren als bijlage bij uw adreswijziging/vestiging.
Geldt de vereiste goedkeuring tot inwoning voor iedereen?
In alle gevallen dient de huurder bij de woningcorporatie een verzoek tot inwoning in te dienen. Dit
staat immers in de huurovereenkomst. De enige uitzondering betreft ongehuwde (nooit gehuwd
geweest zijnde) kinderen jonger dan 21 jaar, die willen inwonen bij hun ouders.
Wat gebeurt er als u geen goedkeuring tot inwoning krijgt?
Als u geen goedkeuring tot inwoning krijgt van uw woningcorporatie, ontvangt u hiervan schriftelijk
bericht. De adreswijziging/vestiging wordt als gevolg hiervan niet in de BRP verwerkt. Van het
gemeentebestuur ontvangt u een afwijzingsbesluit. Hiertegen kunt u een bezwaarschrift indienen.
Verder vinden adrescontroles plaats. Indien de inwoning in strijd is met de huurovereenkomst kan de
woningcorporatie verdere stappen ondernemen tegen de huurder. We willen u erop wijzen dat het niet
ingeschreven staan in de BRP vergaande gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld uw uitkering,
pensioen, ziektekosten, huurtoeslag etc.
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met uw woningcorporatie.
Wonen-Zuid
Buitenop 9
6041 LA Roermond
tel. 088-6653653

Wonen Limburg
Willem II Singel 25
6041 HP Roermond
tel: 088-3850 850

Woningstichting Domus
Jesuitenstraat 2
6041 ED Roermond
tel. 0475-337323

WoonGoed 2-Duizend
Pastoor Vranckenlaan 4
5953 CP Reuver
tel. 077-4767777
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