
Vestiging
Hoorn (hoofdkantoor)

Maelsonstraat 12
1624 NP Hoorn 

Vestiging 
Purmerend

Kometenstraat 6
1443 BA Purmerend

Postadres 
vestigingen

Postbus 554
1620 AN  Hoorn

Contact
088 25 20 100

info@intermaris.nl
www.intermaris.nl

1 Huidige adressen aanvragers

 Huishouden 1 Huishouden 2 Huishouden 3

Voorletters en naam   

Geboortedatum

Adres                                 

Postcode                            

Woonplaats                        

Telefoonnummer(s)

E-mailadres   

Voorletters en naam partner   

Geboortedatum partner   

Aantal meeverhuizende 

thuiswonende kinderen
   

2 Gegevens huidige woning aanvragers

  Huishouden 1 Huishouden 2 Huishouden 3

Maandhuur   e	 e	 e

(exclusief stook- en servicekosten) € € € 

Eigenaar/verhuurder   

3 Aanvrager wil verhuizen naar

  Huishouden 1 Huishouden 2 Huishouden 3

Adres   

Postcode   

Woonplaats   

Gewenste ruildatum   

4 Inleveren gegevens

Als u naar een woning van Intermaris wilt verhuizen, hebben wij de volgende gegevens van u (en uw eventuele partner) nodig:

• Een inkomensverklaring of een voorlopige of definitieve aanslag van de Belastingdienst van het meest recente jaar.  

Op de aanslag dient het verzamelinkomen vermeld te zijn.   
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Aanvraagformulier woningruil
Huren



Handtekening hoofdhuurder                                      Handtekening medehuurder/partner 1

Datum                                      

Huishouden 1

Handtekening hoofdhuurder                                      Handtekening medehuurder/partner 1

Datum                                      

Huishouden 2

Handtekening hoofdhuurder                                      Handtekening medehuurder/partner 1

Datum                                      

Huishouden 3

• Zijn uw inkomensgegevens niet bekend bij de Belastingdienst? Lever dan de brief van de  

Belastingdienst in waarin staat dat er geen inkomensgegevens bekend zijn.

• De laatste drie loon- of uitkeringsspecificaties. 

• Als u zelfstandig woont (in een woning die niet van Intermaris is): de bijgevoegde 

 verhuurdersverklaring ingevuld door uw huidige verhuurder.

•  Een uittreksel uit de Basisregistratie personen, met historische adressen en alle overige 

 ingeschreven personen op uw adres. Een uittreksel vraagt u aan in de gemeente waar u woont.

 Verhuist u naar een woning van een andere verhuurder, informeert u bij deze 

 verhuurder dan naar de in te leveren gegevens. 

5 Reden woningruil 

Graag aangeven wat de reden is van uw aanvraag tot woningruil: 

6 Ondertekening

Hierbij verklaren alle kandidaten dat zij de rechtmatige huurders zijn van de bij de ruil betrokken woningen. 

Ook verklaren alle kandidaten dat zij de door hen gewenste woonruimte, na toestemming, daadwerkelijk in gebruik

nemen en dat zij niet binnen één jaar nadat de ruil heeft plaatsgevonden, andere woonruimte in gebruik nemen. 

Alle kandidaten moeten voldoen aan de geldende voorwaarden voor toewijzing van Intermaris. 

1 Als de huurovereenkomst op twee namen staat, dan ook twee handtekeningen.



Gegevens verhuurder in te vullen door verhuurder, liefst firmastempel  

Naam   Voorletter(s)  M/V

Adres

Postcode en woonplaats

Wij verzoeken u de onderstaande vragen te beantwoorden 

Sinds wanneer woont huurder in de huidige woning? Sinds 

Hoeveel is de nettohuur van de huidige woning? e

En hoeveel zijn de eventuele servicekosten? e

Heeft de huurder huurschuld?   Ja  Nee 

Zo ja, is er een betalingsregeling getroffen?   Ja  Nee 

Heeft de huurder in het verleden huurschuld gehad?  Ja  Nee 

Geeft de bewoning aanleiding tot klachten?   Ja  Nee  

Opmerkingen

Handtekening verhuurder  Datum

Gegevens huurder in te vullen door (kandidaat) huurder  

Naam   Voorletter(s)  M/V

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer(s)  

 
 

Is er sprake van bewindvoering? Zo ja, s.v.p. naam en adres bewindvoerder noteren  

Naam   Voorletter(s)  M/V

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer(s)  

Reden waarom u geen verhuurdersverklaring heeft 

 Ik woon in een koopwoning

 Ik ben inwonend

 Ik huur al bij Intermaris

Wij verzoeken u deze verklaring samen met de andere gegevens aan ons te retourneren.

Verhuurdersverklaring


