CHECKLIST

Inleveren stukken woningruil
Dit formulier moet u samen met onderstaande gegevens
inleveren. Let op! Dit geldt ook voor uw medebewoners
(behalve kinderen).

 Formulier ‘Aanvraag woningruil’ (in te vullen door kandidaat-huurder).
 Formulier ‘Huuropzeggen woningruil’ (in te vullen door vertrekkende huurder).
 Uittreksel woonhistorie (niet van toepassing als u nu een woning van SWZ huurt!).
Deze kunt u opvragen bij de Basisregistratie personen. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan één maand.
Woont u in Zwolle, dan kunt u deze opvragen via www.zwolle.nl (digitaal aanvragen - uittreksel BRP). U kunt
uw woonhistorie ook downloaden van de site www.mijn.overheid.nl Om in te loggen heeft u uw DigiD nodig.
 Verhuurderverklaring voorzien van stempel (niet van toepassing als u nu een woning van SWZ huurt!).
Huurt u particulier en de verhuurderverklaring is niet voorzien van een stempel, dan moet u ook bankafschriften
van het afgelopen halfjaar overleggen, waaruit de maandelijkse huurbetaling blijkt. Kunt u geen verhuurder
verklaring inleveren, dan graag de reden invullen:

 Kopie legitimatiebewijs.
(geldig paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs, let op: bij een verblijfsvergunning een kopie maken van beide zijden).
 Inkomensverklaring of recente definitieve aanslag.
Verplicht in te leveren! (de inkomensverklaring is gratis op te vragen bij de belastingdienst, 0800 - 0543). U kunt
de inkomensverklaring ook downloaden van de site www.mijn.overheid.nl. Om in te loggen heeft u uw DigiD nodig.
 Salarisstroken of uitkeringsspecificaties van de afgelopen drie maanden.
 Overnameformulier (indien van toepassing).
 Heeft u geen inkomsten, dan moet u dit aantonen. Dit kan door middel van
- Een bewijs dat u algemene heffingskorting ontvangt van de Belastingdienst.
- Of een bewijs dat u zorgtoeslag ontvangt. Hierop moet ook uw verzamelinkomen staan.
 Bent u zelfstandig ondernemer? Dan moet u ook de volgende gegevens inleveren:
- Inschrijfbewijs Kamer van Koophandel
- Naast uw inkomensverklaring ook een afschrift van uw resultatenrekening. Heeft u deze niet dan kunt u een
prognose van het lopende boekjaar door uw boekhouder op laten stellen voorzien van stempel of logo.
U kunt deze gegevens (bij voorkeur in pdf) mailen naar intakes@swz.nl o.v.v. het ruiladres.
Als u uw gegevens niet compleet inlevert, dan nemen wij uw aanvraag niet in behandeling!

