
 

Aanvraagformulier woningruil (1) 
 
Gegevens aanvrager 1 

Voorletter(s) en achternaam : ………………………………………..……………………………..  

Geboortedatum en geslacht : ………………………………………..…………….. man / vrouw * 

Straat en huisnummer : ………………………………………..…………………………….. 

Postcode en plaats : ………………………………………..…………………………….. 

E-mail  : ……………………………………………………………………… 

Telefoonnummer : …………………………... 

Registratienummer WoningNet : …………………………... 

Gegevens partner 

Voorletter(s) en achternaam : ………………………………………..…………………………….. 

Geboortedatum en geslacht : ………………………………………..…………….. man / vrouw* 

Gezinssamenstelling : ………..….……. volwassene(n) ………..….……. kind(eren)  

Gegevens woning 

Soort woning : eengezinswoning / appartement / anders, namelijk …………..* 

Aantal kamers : ………..…. kamers (incl. woonkamer) 

Huurprijs per maand : Kale huur € ………..…….  

   Totale huur € ………..……. (incl. servicekosten)   

Huidige verhuurder : ………………………………………..…………………………….. 

(indien niet LEKSTEDEwonen) 

Reden voor woningruil : ………………………………………..…………………………….. 

   ………………………………………..…………………………….. 

Ondertekening 

Plaats en datum : ………………………………………..…………………………….. 

 
…………………………….…….     …………………………….……. 
Handtekening aanvrager      Handtekening partner 

 
Bij dit aanvraagformulier moet u de volgende bijlagen meesturen: 
- Inkomensgegevens van u en alle meeverhuizende gezinsleden. Het gaat hierbij om kopieën van een 

recente salaris- of uitkeringsspecificatie en een inkomensverklaring over het vorige kalenderjaar. Deze kunt 
u (gratis) opvragen bij de Belastingdienst, telefoonnummer (0800) 0543; 

- Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP), waarop staat aangegeven vanaf welke datum u en alle 
meeverhuizende gezinsleden staan ingeschreven op het betreffende adres. Hierop moet tevens een 
adreshistorie vermeld staan; 

- Kopie van een geldig legitimatiebewijs van u en alle meeverhuizende gezinsleden; 
- Geldig registratienummer WoningNet; 
- Indien u niet bij LEKSTEDEwonen huurt: een verhuurdersverklaring ingevuld door uw huidige verhuurder. 

 
Retouradres 
U kunt dit formulier ingevuld en ondertekend afgeven op ons kantoor aan de Hogelandseweg 44 of 
opsturen naar: LEKSTEDEwonen, Postbus 187, 4130 ED  VIANEN Ut 

 
* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is 



 

Aanvraagformulier woningruil (2) 
 

Gegevens aanvrager 2 

Voorletter(s) en achternaam : ………………………………………..……………………………..  

Geboortedatum en geslacht : ………………………………………..…………….. man / vrouw * 

Straat en huisnummer : ………………………………………..…………………………….. 

Postcode en plaats : ………………………………………..…………………………….. 

E-mail : ……………………………………………………………………… 

Telefoonnummer : …………………………… 

Registratienummer WoningNet : …………………………… 

Gegevens partner 

Voorletter(s) en achternaam : ………………………………………..…………………………….. 

Geboortedatum en geslacht : ………………………………………..…………….. man / vrouw 

Gezinssamenstelling : ………..….……. volwassene(n) ………..….……. kind(eren)  

Gegevens woning 

Soort woning : eengezinswoning / appartement / anders, namelijk …………..* 

Aantal kamers : ………..…. kamers (incl. woonkamer) 

Huurprijs per maand : Kale huur € ………..…….  

   Totale huur € ………..……. (incl. servicekosten)   

Huidige verhuurder : ………………………………………..…………………………….. 

(indien niet LEKSTEDEwonen) 

Reden voor woningruil : ………………………………………..…………………………….. 

   ………………………………………..…………………………….. 

Ondertekening 

Plaats en datum : ………………………………………..…………………………….. 

 
…………………………….…….     …………………………….……. 
Handtekening aanvrager     Handtekening partner 

 
Bij dit aanvraagformulier moet u de volgende bijlagen meesturen: 
- Inkomensgegevens van u en alle meeverhuizende gezinsleden. Het gaat hierbij om kopieën van een 

recente salaris- of uitkeringsspecificatie en een inkomensverklaring over het vorige kalenderjaar. Deze kunt 
u (gratis) opvragen bij de Belastingdienst, telefoonnummer (0800) 0543; 

- Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP), waarop staat aangegeven vanaf welke datum u en alle 
meeverhuizende gezinsleden staan ingeschreven op het betreffende adres. Hierop moet tevens een 
adreshistorie vermeld staan; 

- Kopie van een geldig legitimatiebewijs van u en alle meeverhuizende gezinsleden; 
- Geldig registratienummer WoningNet; 
- Indien u niet bij LEKSTEDEwonen huurt: een verhuurdersverklaring ingevuld door uw huidige verhuurder. 

 
Retouradres 
U kunt dit formulier ingevuld en ondertekend afgeven op ons kantoor aan de Hogelandseweg 44 of 
opsturen naar: LEKSTEDEwonen, Postbus 187, 4130 ED  VIANEN Ut 

 
* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is 


