Postbus 1900
1000 BX Amsterdam
Telefoon 14 020
www.amsterdam.nl/wonen

Melding met voordracht particuliere woning
Woningen met een rekenhuur tot € 681,02 [tot 1 januari 2014] mogen alleen verhuurd worden aan een
huishouden dat een huisvestingsvergunning heeft.
Met dit formulier kunt u als eigenaar van zo’n woning:
• aan de gemeente melden dat de woning beschikbaar is
• een kandidaat-bewoner voordragen

De kandidaat-bewoner vraagt met dit formulier de huisvestingsvergunning aan.
Huishouden
Een huisvestingsvergunning wordt verleend aan een huishouden, dat wil zeggen: aan een alleenstaande of
aan twee personen die, met of zonder kinderen, een gemeenschappelijk huishouden voeren of willen voeren.
De overige voorwaarden voor een huisvestingsvergunning vindt u op de website www.amsterdam.nl/wonen
en in de informatiebladen 'Het melden van uw woning' en 'Een woning huren in Amsterdam'.
Het ingevulde formulier met de eventuele bijlagen stuurt u naar: Dienst Wonen, Zorg en Samenleven, Afdeling
Vergunningen & Handhaving, Postbus 1900, 1000 BX AMSTERDAM, of mail naar:
infovergunningen_wzs@amsterdam.nl

1. Gegevens woning
Adres
Postcode
Huurprijs
[zonder bijkomende kosten]

Huisnummer

____ __

Etage

Amsterdam

€
Specificatie subsidiabele servicekosten
Lift-, ventilatie-,
hydrofoorinstallaties, etc
€

Aantal punten [1]
[sluit puntentelling bij]
m2

Woonoppervlak

Naam vorige bewoner

Schoonmaakkosten
gemeenschap. ruimten

€

Huismeester

€

2. Gegevens kandidaat-bewoner
Kandidaat-bewoner

Partner

Voorletters en achternaam
[sluit kopie legitimatie bij]
Geboortedatum

__ __ ____

0M
0 V

__ __ ____

Nationaliteit
Burgerlijke staat
Huidig adres [indien niet in Amsterdam uittreksel Gemeentelijke
basisadministratie meesturen]

Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
Belastbaar maandinkomen
[sluit loonstrook e.d. bij]

[1] U kunt een puntenformulier downloaden en zo zelf de puntenberekening maken,
zie www.amsterdam.nl/puntenstelsel
VH01–02/2013

0M
0 V

3. Ondertekening kandidaat-bewoner / partner
Ik verklaar dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens (en die van mijn eventuele partner), worden opgenomen in een bestand van de dienst Wonen, Zorg
en Samenleven. Ook verklaar ik dat, als ik nu als enige hoofdbewoner een zelfstandige woning bewoon, ik
deze woning leeg zal achterlaten.
Datum

__ __ ____

Handtekening kandidaat

Plaats

Handtekening partner

4. Machtiging
Ondergetekende verleent een eenmalige machtiging aan de dienst Wonen, Zorg en Samenleven om het
bedrag van de verschuldigde leges af te schrijven van onderstaand rekeningnummer. De leges over 2013
bedragen € 61,80. Als er geen machtiging wordt gegeven ontvangt de kandidaat-bewoner een acceptgirokaart.
Rekeningnummer
Op naam van
Handtekening
rekeninghouder

5. Ondertekening eigenaar/gemachtigde
De eigenaar van de woning, of diens gemachtigde [sluit machtiging bij], verklaart dit formulier volledig en naar
waarheid te hebben ingevuld, meldt de woning beschikbaar en draagt de kandidaat-bewoner voor.

Voorletters en achternaam
dan wel bedrijfsnaam
adres
Postcode

____ __

Plaats

Telefoonnummer
E-mail
Datum

Handtekening

__ __ ____

Plaats

