
 

Aan te leveren gegevens 
 
 
Neem de volgende documenten mee 
 
 Inkomensgegevens 

De inkomensgegevens van uzelf, uw partner en eventuele medebewoners zijn nodig 
zodat wij kunnen toetsen of u in aanmerking komt voor de woning. Voor het toetsen is 
het belangrijk dat u de volgende inkomensgegevens bij u heeft: 
o Belastingdocument van afgelopen jaar of het jaar ervoor. Dit mag zijn: 

 Voorlopige of definitieve aanslag of 
 IBRI formulier. Vraag aan via de Belastingdienst (via telefoonnummer 0800-

0543). 
o Loonstrook of uitkeringsspecificatie van de laatste maand. 
o Als u ondernemer bent, dan is een inkomensverklaring van de accountant met 

stempel van afgelopen jaar noodzakelijk. 
LET OP! Andere Belastinggegevens zoals aangifte of toeslagberekening zijn niet geldig. 
Ook wanneer een eventuele partner geen inkomen heeft zijn de Belastingdocumenten 
nodig. Heeft u niet alle inkomensgegevens bij u, dan vervalt de aanbieding van de 
woning. 
 

 Legitimatiebewijs 

Van u zelf en alle leden van het huishouden, zoals partner, kinderen en eventueel 
inwonende ouders: 

 Voor Nederlanders is dit een paspoort of een Europese identiteitskaart.  

 Voor niet Nederlanders is dit een paspoort en een vreemdelingendocument. 
 

 Uittreksel basisregistratie personen (BPR) 

Met daarin de woonhistorie van alle leden van het huishouden. U kunt dit uittreksel 
aanvragen op het gemeentehuis in uw woonplaats. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 
zes maanden. Let op: woont u nu in de gemeente Alkmaar? Dan heeft u dit document 
niet nodig. 
 

 Verhuurderverklaring 

Woont u nu ook in een huurwoning en huurt u niet van Kennemer Wonen? Laat uw 
huidige verhuurder dan de bijgevoegde verhuurderverklaring invullen. Wij kunnen uw 
verhuurder bellen om meer informatie over u te vragen. Huurt u geen woning, dan is een 
verhuurderverklaring niet nodig. 
 

 Afgegeven zorgindicatie  

Deze indicaties moeten afgegeven zijn voor een minimale periode en zijn in verband met 
een chronische lichamelijke beperking. Een indicatie voor begeleiding geldt hier niet 
voor. De indicatie of beschikking mag zijn: 

 CIZ indicatie verzorging of verpleging 

 WMO beschikking huishoudelijke hulp 
 

 Uitspraak van echtscheiding 

Bent u in scheiding of kort geleden gescheiden. Dan is een gemeenschappelijk verzoek of 
eenzijdig verzoek met referteverklaring ingediend bij de rechtbank noodzakelijk. Een kopie 
van de beschikking voldoet ook. 
 

 
  



Verhuurderverklaring 
 

 
Naam verhuurder    

 
Adres    

 
Plaats    

 
Telefoonnummer    

 

Wat is het adres van de huurwoning?   

Naam huurder(s)   

 
Adres   

 
Woningtype   

 
Ingangsdatum huurovereenkomst:   

  Onbepaalde tijd  Zelfstandige woning 

  Bepaalde tijd (tijdelijk)  Onzelfstandige woning 

Op dit moment:     

 Is er een betalingsachterstand?  Ja  Nee 

 Is er voor deze achterstand een 
betalingsregeling getroffen?  Ja  Nee 

     
In de afgelopen twee jaar:     

 Is er de afgelopen twee jaar een 
betalingsachterstand geweest?  Ja  Nee 

 Is er een vordering bij de 
deurwaarder aangemeld?  Ja  Nee 

 Heeft de huurder de afgelopen twee 
jaar overlast veroorzaakt?  Ja  Nee 

 Is er woonfraude geweest?  Ja  Nee 
 

Als er velden met  “Ja” zijn ingevuld hieronder toelichting/opmerking vermelden 

 

 
Plaats en datum 

  
Naam verhuurder en stempel 

   

   

 
 
 


