
 

Aanvraagformulier Huisvestingsvergunning 

Verzendadres aanvraagformulier 

Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3490 AE in Doorn of info@heuvelrug.nl.  

 

Gegevens aanvrager 

Burgerservicenummer  

Naam  

Voorletters  

Geboortedatum  

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

Telefoonnummer   

E-mailadres  

 

Gegevens partner (indien van toepassing) 

Burgerservicenummer  

Naam  

Voorletters  

Geboortedatum  

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

Telefoonnummer   

E-mailadres  

 

Gegevens woning 

Adres  

Postcode en plaats  

Datum verhuizen  

mailto:info@heuvelrug.nl


Aantal woonkamers  

Aantal slaapkamers  

Met hoeveel personen wilt 
u hier gaan wonen 

 

 

Ondertekening 

Plaats: Plaats: 

Datum: Datum: 

Naam: Naam: 

Handtekening aanvrager: Handtekening partner: 

 

Bijlagen en aanvullende informatie 

Bij deze aanvraag levert u de volgende bijlagen in 

 Een kopie van het huurcontract 

 Een verhuurdersverklaring 

 Inkomensgegevens van alle leden van het huishouden 

 

Inkomensgegevens 

 Inkomensgegevens van alle leden van het huishouden met uitzondering van 

inwonende kinderen, pleegkinderen en kleinkinderen. 

 Bij inkomen uit loondienst een werkgeversverklaring en een kopie van de meest 

recente salarisstrook.  

 Bij ander inkomen een kopie van de jaaropgave(n) of belastingaanslag en –

aangifte over het voorgaande jaar. 

 

Wanneer het voor de beoordeling van uw aanvraag nodig is, zullen wij alsnog vragen 
om aanvullende informatie. 

 

  



 

Verhuurdersverklaring 

 

Gegevens verhuurder 

(Bedrijfs)naam  

Vestigingsadres (geen postbus)  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Bent u eigenaar? O ja O nee 

Bent u beheerder? O ja O nee 

 Zo ja, naam eigenaar: 

 

 

Gegevens woning 

Kale huurprijs € 

Garage huurprijs € 

Bedrijfsruimtekosten € 

Vanaf welke datum is de woning 

beschikbaar? 

 

Vanaf welke datum verhuurt u de 

woning aan de aanvrager? 

 

 

 

Subsidiabele servicekosten voor gemeenschappelijke ruimten 

Energiekosten* € 

Schoonmaakkosten € 

Huismeesterkosten € 

Kapitaal- en onderhoudskosten 

voor dienst- en recreatieruimten 

€ 

* Met energiekosten wordt bedoeld: de maandelijkse energiekosten van lift-, ventilatie-, hydrofoor- en 

alarminstallaties, verlichting van de gemeenschappelijke ruimten (dus niet de stook- of de energiekosten van de 

huurder). 



 

 

Deze verklaring is naar waarheid ingevuld en  

1. Bij toewijzing zijn de voorrangsregels toegepast volgens paragraaf 2.4 van 

de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015. 

2. Er zijn geen andere gegadigden die bij toepassing van de voorrangsregels 

eerder voor de woonruimte in aanmerking zouden moeten komen. 

 

Ondertekening 

Plaats  

Datum  

Handtekening  

 

 


