Verplichte documenten*

Omschrijving

Inkomensverklaring

Een Inkomensverklaring 2021 of de definitieve aanslag Inkomstenbelasting
2021 van uzelf en uw partner (ook al is er geen inkomen). Een
Inkomensverklaring kunt u gratis downloaden met uw DigiD bij
Mijn Belastingdienst.
Bij een gewijzigd inkomen of een onbekende inkomensverklaring dient u 3
recente maandloonstroken/ uitkeringsspecificaties of 4 recente
weekloonstroken of jaaropgaaf te overleggen.

Inkomensverklaring
zelfstandig ondernemer

Bent u zelfstandig ondernemer? Een inkomensverklaring/Prognose van dit jaar
van uw accountant is dan ook verplicht evenals een uittreksel uit het Kvk en
de laatste kwartaalaangifte BTW.

Uittreksel BRP

Een recent (niet ouder dan 6 maanden) uittreksel Basis Registratie Personen
(BRP). U kunt deze aanvragen bij uw gemeente. In dit uittreksel moet staan:
uw naam
adres
woonplaats
geboortedatum
burgerlijke staat
datum inschrijving op uw huidige adres
de namen van alle personen die op het huidige adres staan
ingeschreven
Staat u korter dan 5 jaar ingeschreven op uw huidige adres? Dan
dient u een tweede uittreksel te overleggen met het historisch
woonverleden.

Verhuurdersverklaring

Woont u in een huurwoning? Dan is een verhuurdersverklaring verplicht,
deze vraagt u op bij uw huidige verhuurder en mag niet ouder dan drie
maanden zijn. Binnen regio Haaglanden zal de corporatie van wie u huurt
deze uploaden bij uw inschrijving.

Bij echtscheiding

Zoekt u een woning vanwege een echtscheiding? Overleg dan:
Een getekend echtscheidingsconvenant of de uitspraak van de rechter
Als er kinderen meeverhuizen, is ook het ouderschapsplan verplicht.

Heeft u een koopwoning?

Heeft u een koopwoning? Dan is de verkoopopdracht aan de makelaar of een
ander bewijs dat u uw woning wilt verkopen verplicht.

Bent u een student?

Bent u student? Overleg het inschrijvingsbewijs van de opleiding.

Bewindvoering?

Staat u onder bewind? Overleg de goedkeuring van de bewindvoerder.

Urgentieverklaring?

Heeft u een urgentie? Overleg de urgentieverklaring.

*

Het kan zijn dat door de aanbiedende corporatie nog aanvullende gegevens
worden gevraagd.

