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U vraagt inwoning aan. Wat zijn uw gegevens?  

Gegevens van de aanvrager van inwoning 

Achternaam: _________________________________________________________   

Voornamen:  _________________________________________________________ 

Geboortedatum:  ______________________________________________________ 

Geboorteplaats:   ______________________________________________________ 

Telefoonnummer:  _____________________________________________________ 

E-mail:   _____________________________________________________________ 

 

Wat is uw adres waar u op nog ingeschreven staat?  

Oude adres aanvrager inwoning 

Noteer hieronder uw huidige adres. 

Adres: ______________________________________________________________ 

Postcode:_________________________Woonplaats_________________________ 

Land:_______________________________________________________________ 

Sinds wanneer woont u op het oude adres?     Datum_________________________ 

Is dit een huurwoning of een koopwoning?       o huurwoning          o koopwoning 

 

Verhuizen er kinderen met u mee? 

Noteer de gegevens van alle kinderen die meeverhuizen met de aanvrager. 

Vermeld: voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Voor welk adres doet u een verzoek tot inwoning? 

Adres: ______________________________________________________________ 

Postcode: _________________________ Woonplaats________________________  

Waarom vraagt u inwoning aan op dit adres?  Licht hieronder de reden(en) toe. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Wat is uw relatie tot de hoofdhuurder? 

o echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner                o familie, namelijk ______________ 

o levenspartner (samenwonen)                            o anders _____________________ 

 

Ondertekening door aanvrager van inwoning 

Ik heb alle gegevens naar waarheid ingevuld. 

Handtekening  _________________________________________________________ 

Plaats ______________________________Datum ____________________________ 

 

Toestemming hoofdhuurder 

Gegevens hoofdhuurder 

Achternaam: _________________________________________________________   

Voornamen:  _________________________________________________________ 

Geboortedatum:   ______________________________________________________ 

Geboorteplaats:   ______________________________________________________ 

Telefoonnummer:  _____________________________________________________ 

E-mail:   _____________________________________________________________ 

Adres:  ______________________________________________________________ 

Postcode: _________________________ Woonplaats  ________________________  

 

Verklaring hoofdhuurder 

Door ondertekening van dit formulier verklaar ik het volgende: 

• De aanvrager heeft toestemming voor inschrijving van de eerder vermelde 

persoon/personen in de Basisregistratie Personen (BRP) op mijn adres. 

• De aanvrager woont op het adres van de hoofdhuurder. 

• De aanvraag leidt niet tot mede- of onderhuur. 

Let op! 

• Ik realiseer mij dat ik als hoofdhuurder aansprakelijk ben voor de eventuele overlast 

veroorzaakt door de inwoner(s).  

• Ik realiseer mij dat inwoning gevolgen kan hebben voor huurtoeslag, uitkeringen en 

gemeentelijke belastingen. 
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Ondertekening door hoofdhuurder 

Ik heb alle gegevens naar waarheid ingevuld. 

Handtekening _________________________________________________________ 

Plaats ______________________________Datum ____________________________ 

 

 

Toestemming woningcorporatie 

Invullen door Samenwerking of Waterweg Wonen 

 

Samenwerking/Waterweg Wonen geeft WEL/GEEN toestemming aan aanvrager voor 

inwoning op het genoemde adres van hoofdhuurder.  

 

Naam medewerker: _____________________________________________________ 

 

Handtekening _______________________Stempel ___________________________ 

 

Plaats ______________________________Datum ____________________________ 

 

Nadat toestemming is verleend, geeft u uw verhuizing schriftelijk of op het stadskantoor door. 
Maak een afspraak via www.vlaardingen.nl/afspraak of bel 010-2484000. 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.vlaardingen.nl/afspraak
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Uitleg voor u over het “Aanvraagformulier 

toestemming tot inwoning”  

Wilt u iemand (tijdelijk) bij u in laten wonen? Daarvoor heeft u als hoofdbewoner 

toestemming nodig van uw verhuurder. 

De aanvrager heeft deze toestemming nodig om zich in te schrijven bij de Basisregistratie 

Personen (BRP) van de gemeente Vlaardingen. 

Toestemming tot inwoning vraagt u aan via een speciaal aanvraagformulier. Dit formulier 

kunt u krijgen bij Waterweg Wonen.  

 

Wat voor informatie levert u aan? 

Alle hierna genoemde documenten zijn nodig om de aanvraag tot inwoning te beoordelen: 

- Het aanvraagformulier toestemming tot inwoning (helemaal ingevuld). 

- Bij het inschrijven van een persoon jonger dan 18 jaar, bewijs van de gezaghebbende 

ouder(s) dat er toestemming is gegeven voor de adresverandering. En een uittreksel 

uit het gezagsregister. 

- Bij het inschrijven van een persoon jonger dan 18 jaar, zonder ouders of waarvan 

beide ouders geen gezag over het minderjarig kind (meer) hebben, is bewijs van 

toestemming van de voogd nodig. En een uittreksel uit het gezagsregister. Een voogd 

hoeft niet altijd een persoon te zijn, de rechter kan ook een gecertificeerde instelling 

tot voogd benoemen. 

- Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager; 

- Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de hoofdbewoner; 

- Een historisch uittreksel uit het Basisregistratie Personen van de huidige woonplaats; 

- Motiveer samen (dat wil zeggen aanvrager en hoofdbewoner) het verzoek tot 

inwoning. 

Vul het “Aanvraagformulier toestemming tot inwoning” volledig in en zet uw handtekening. 

Stuur het aanvraagformulier en de aanvullende documenten naar Waterweg Wonen (e-mail: 

info@waterwegwonen.nl). Of doe deze in de brievenbus van ons kantoor aan de Van 

Hogendorplaan 1011 in Vlaardingen. Na ontvangst van de aanvraag en alle andere 

documenten, krijgt u binnen 10 werkdagen antwoord. Daarin staat of u toestemming heeft tot 

inwoning of een afwijzing tot inwoning.  

 

Wat zijn voorwaarden voor toestemming 

Bij het beoordelen van de aanvraag voor inwoning, spelen de volgende punten een rol: 

 o Een slaapkamer per persoon (of per paar met een duurzame relatie), plus 1 slaapkamer. 

 o Passendheid van de woning op grond van het Bouwbesluit. 

 o Er is sprake van maximaal één huishouden per woning. 

 o Er is geen bestaande huurachterstand zonder betalingsafspraak. 

 o Er is geen overlast op het adres.  

mailto:info@waterwegwonen.nl
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Belangrijk om te weten voor de hoofdbewoner 

• Een aanvraag tot inwoning kan nadelige gevolgen hebben op de inkomenstoeslagen, 

uitkeringen en gemeentelijke belastingen. 

• Het is niet mogelijk om binnen 6 maanden na de ingangsdatum van de 

huurovereenkomst een aanvraag tot inwoning in te dienen. 

• De hoofdbewoner is verantwoordelijk voor het woongedrag van de inwonende(n). 

 

Belangrijk om te weten voor de kandidaat inwoner (aanvrager) 

• Bij beëindiging van de huurovereenkomst, moet de inwoner de woning verlaten. 

• De inwoner kan de huurovereenkomst niet overnemen of voortzetten. 

• De inwoner heeft geen recht op vervangende woonruimte. 

• Nadat u van ons toestemming heeft ontvangen, kunt u met dit formulier uw 

adresverandering doorgeven voor de Basisregistratie Personen. U maakt daarvoor 

een afspraak via www.vlaardingen.nl/afspraak of bel naar 010- 248 4000. 

 
 

 

http://www.vlaardingen.nl/afspraak

