Deze gegevens moet u meenemen naar de bezichtiging
•

Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID, rijbewijs). Deze moet u kunnen tonen tijdens de
bezichtiging.

De volgende documenten moeten worden gecontroleerd en ingeleverd voor het dossier:
•
Een inkomensverklaring 2016 of 2017 van de Belastingdienst. Uw inkomensverklaring is
gratis te verkrijgen via telefoon 0800-0543 of https://mijn.belastingdienst.nl/mbd-pmb/
•
Loonstroken van de afgelopen drie maanden
•
Werkgeversverklaring
•
Uitkeringsspecificaties van de afgelopen 3 maanden
•
De meest recente jaaropgave(n) van werkgever(s) en/of uitkeringsinstanties
•
Een accountantsverklaring van het afgelopen jaar waaruit de hoogte van het inkomen
blijkt en een uittreksel van de Kamer van Koophandel
•
Bericht van studiefinanciering (student)
•
Bewijs van inschrijving aan de onderwijsinstelling (buitenlandse student)
•
Schriftelijk bewijs van toekenning van algemene bijstand ingevolge Participatiewet
•
Een recent uittreksel uit het bevolkingsregister van uw woonplaats met daarop uw huidige
en voorgaande adressen en het aantal personen dat op uw huidige adres ingeschreven
staat. Als u al in de gemeente Rotterdam woont en ook een woning gaat bezichtigen in de
gemeente Rotterdam hoeft u dit uittreksel niet op te vragen.
•
Een verhuurdersverklaring van uw huidige verhuurder, behalve als u bij Woonbron huurt.
•
Een hypotheekverklaring ingevuld door uw hypotheekverstrekker
•
Bewindvoeringsovereenkomst
•
Zorgindicatie
•
Inkomensverklaring Centraal Orgaan Asielzoekers (statushouder)
De volgende documenten worden gecontroleerd:
•
Bankafschriften van de afgelopen 3 maanden
•
Bewijsstukken en een betalingsregeling van lopende schulden en/of het betalingsbewijs van
afbetaalde schulden
•
Urgentieverklaring
•
Echtscheidingsconvenant, voorlopige voorziening, vonnis of ontbinding geregistreerd
partnerschap
•
Ouderschapsplan (co-ouderschap)
•
Bewijs verbreken samenwoning zoals opzeggen gezamenlijk krediet, gemeenschappelijke
verzekering en/of betaal- of spaarrekening (alleen regio Haaglanden).
Ik heb niet alle documenten beschikbaar. Kan ik dan toch naar de bezichtiging komen?
Vergeet niet alle documenten mee te nemen naar de bezichtiging! Heeft u niet alle documenten
compleet, dan kunnen wij u de woning weigeren.
Screening
Een onderdeel van de woningtoewijzing is een financiële screening en er kan een screening op
overlast plaatsvinden. Werkt u hier niet aan mee of is het resultaat van de screening negatief, dan
wordt de woning niet aan u verhuurd.
Met uw reactie geeft u Woonbron toestemming op bij uw bank, werkgever en/of Belastingdienst te
controleren of de door u aangeleverde documenten kloppen.

