
 
 
 

 

Aanvraag woningruil                                            
 

Gegevens aanvrager 

Naam en voorletters   
 

Geslacht   
 

Adres   
 

Postcode en woonplaats   
 

Geboortedatum   
 

Telefoonnummer   
 

E-mailadres   
 

Belastbaar inkomen    

 

Gegevens partner 

Naam en voorletters   
 

Geslacht   
 

Adres   
 

Postcode en woonplaats   
 

Geboortedatum   
 

Telefoonnummer    
 

E-mailadres   
 

Belastbaar inkomen    

 

Gegevens overige bewoners 

Naam Geboortedatum Belastbaar inkomen   Geslacht 

___________________________ ________________ __________________ □ man   □ vrouw 

___________________________ ________________ __________________ □ man   □ vrouw 

___________________________ ________________ __________________ □ man   □ vrouw 

___________________________ ________________ __________________ □ man   □ vrouw 

Loonstrook + jaaropgave + 

inkomensverklaring IBRI meesturen 

 

Loonstrook + jaaropgave + 

inkomensverklaring IBRI 

meesturen 

 

Z.O.Z. 

 



 
 
 

 

 

Gegevens huidige woning  

Aantal slaapkamers   
 

Bruto huurprijs per maand   
 

Netto huurprijs per maand   
 

Huurtoeslag per maand   
 

Verhuurder van de woning   
 

Woonachtig sinds   
 
Ruilwoning  

Adres ruilwoning   

 

Reden woningruil (waarom wilt u van woning ruilen?) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Voor de in te leveren gegevens verwijzen wij u naar de bijlage 

 

Hierbij verklaren de ondergetekenden het formulier naar waarheid te hebben ingevuld en de 

voorwaarden voor woningruil (genoemde bijlage) te hebben ontvangen. 

 

Datum  _______________________                    Plaats ____________________________________ 

 

Handtekening aanvrager   

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Handtekening partner       

_________________________________________________________________________________ 

 

  

  



 
 
 

 

Bijlage procedure woningruil 
 

U heeft iemand gevonden waarmee u van woning wilt ruilen. 

Hieronder kunt u lezen hoe de procedure verloopt en waar u rekening mee moet houden. 

 

Aanvraag woningruil 

Samen met degene waarmee u van woning wilt ruilen, vult u het formulier ‘aanvraag woningruil’ in.  

U levert het formulier bij ons in, samen met de hieronder genoemde gegevens. Is één van u geen 

huurder van 3B Wonen, dan moet er ook bij de andere verhuurder een verzoek voor woningruil 

ingediend worden.  

 

In te leveren gegevens: 

• Een Inkomensverklaring van het afgelopen jaar, bij de Belastingdienst telefonisch op te vragen of 

te downloaden en printen via Mijn Belastingdienst. Als op de inkomensverklaring staat dat het 

inkomen onbekend is, moet u ook een actueel loon- of uitkeringsstrookje meenemen en een 

jaaropgave van het laatste jaar.  

In plaats van een inkomensverklaring kunt u ook een voorlopige of definitieve aanslag 

inkomstenbelasting meenemen.  

Bij studiefinanciering moet een verklaring studiefinanciering IB groep worden overlegd; 

• Een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs; 

• Een actuele verhuurdersverklaring van uw huidige verhuurder of bankverklaring over de 

hypotheekbetalingen. 

 

Beoordeling woningruil 

Wanneer wij het aanvraagformulier volledig ingevuld met de gevraagde gegevens hebben ontvangen, 

zullen wij de aanvraag beoordelen. Dit wordt gedaan aan de hand van de onderstaande voorwaarden. 

Als niet aan de voorwaarden wordt voldaan, zullen wij het verzoek voor woningruil afwijzen. U krijgt 

hiervan schriftelijk bericht, waarbij wij de reden van afwijzing aangeven.  

 

Voorwaarden 

• De woningruil moet vallen binnen de regels van passend toewijzen, behorend bij de woning(-en). 

• Er is geen sprake van huurschuld/huursanering. 

• Er is geen sprake van slecht woongedrag. 

• De huurovereenkomst voor de huidige woning wordt opgezegd en er wordt een nieuwe 

huurovereenkomst gesloten.  

• De nieuwe huurovereenkomst wordt voor minimaal één jaar aangegaan. 

• De technische staat van de woning wordt vastgelegd in een inspectierapport. Er kan geëist worden 

dat u zaken eerst herstelt, voordat wij akkoord gaan met de staat van de woning. 

• De woningruil kan pas plaatsvinden na ondertekening van het huurcontract.  

• Wanneer de woningruil daadwerkelijk plaatsvindt, komt daarmee uw inschrijving als 

woningzoekende voor een huurwoning te vervallen.  

• Mocht (in een later stadium) blijken dat onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt, dan kan dit 

leiden tot weigeren van toestemming tot woningruil, het intrekken van de goedkeuring als deze al 

verleend is, dan wel tot een juridische procedure tot ontbinding van de overeenkomst. Hierbij is het 

niet van belang wie van de ruilkandidaten de onjuiste gegevens verschaft heeft. 

• Let op: de nieuwe huurprijs kan anders zijn dan de huidige huurprijs.  

 

  



 
 
 

 

Inspectie van de woning(en) 

Voldoet u en degene waarmee u wilt ruilen aan de voorwaarden, dan voert de opzichter een inspectie 

uit in de woning(en). U wordt hiervan van tevoren op de hoogte gebracht. Tijdens de inspectie vult de 

opzichter een opnamestaat in van de woning en geeft hij aan de huidige huurder aan welke zaken 

hersteld moeten worden. Verder geeft de opzichter aan welke woningwijzigingen door 3B Wonen 

worden geaccepteerd of welke de nieuwe huurder over kan nemen. De roerende zaken die de nieuwe 

huurder overneemt moet u samen op het overnameformulier noteren en beiden ondertekenen. Bij de 

inspectie geeft u het formulier aan de opzichter. Tenslotte tekenen u en degene waarmee u de woning 

ruilt de opnamestaat.  

 

Opzeggen huurcontract en ondertekenen nieuw huurcontract 

Vindt er woningruil plaats met een huurder van een andere verhuurder, dan zal ook deze verhuurder 

akkoord moeten gaan met de woningruil. Hiervoor moet u de ‘akkoordverklaring verhuurder woningruil’ 

door uw verhuurder in laten vullen en bij ons inleveren. Hebben wij het formulier ontvangen en hebben 

wij na de inspectie van de woning geen redenen om de woningruil te weigeren, dan krijgt u een 

uitnodiging om de woningruil af te handelen. Wij nodigen u aansluitend uit op ons kantoor om de huur 

op te zeggen en/of de nieuwe huurovereenkomst te tekenen.  

 

Na het tekenen van de huurcontracten kunnen de sleutels uitgewisseld worden. 

 

Als laatste: 

U mag pas verhuizen nadat de gehele procedure is afgerond en nadat beide huurcontracten zijn 

getekend.  

 


