
 

   Inwoning aanvragen 
 

Hoe het werkt 

Wanneer u iemand in uw woning wilt laten wonen, dan noemen wij dat ‘inwoning’.  

Bij inwoning heeft u géén gezamenlijke huishouding. Met andere woorden: u deelt niet de 

lasten. Wanneer u de huur van de woning opzegt, heeft de inwoner geen recht op 

voortzetting van de huurovereenkomst. U moet de woning in dat geval leeg en zonder 

bewoners achterlaten.  

 

Let op: Omdat inwoning gevolgen kan hebben voor de hoogte van uw toeslagen en/of 

uitkering, bent u verplicht om inwoning te melden bij de Belastingdienst of bij uw 

uitkeringsinstantie. Tevens dient de inwoner op het desbetreffende adres ingeschreven te 

worden bij de gemeente.  

 

Wat verwacht De Goede Woning van u?  

Als u iemand wil laten inwonen, moet u volgens de algemene huurvoorwaarden vooraf 

schriftelijk toestemming vragen. U gebruikt hiervoor het aanvraagformulier inwoning.  

 

Wat kunt u van De Goede Woning verwachten?  

Wij bekijken of wij u toestemming kunnen verlenen om iemand tijdelijk te laten inwonen. 

Daarbij kijken we naar het totaal aantal toekomstige bewoners, of u een huurachterstand 

heeft, en of u in het verleden overlast heeft veroorzaakt. Binnen twee weken na aanvraag 

ontvangt u schriftelijk bericht of uw verzoek wordt toegewezen of afgewezen.  

Informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een verhuurmakelaar van de afdeling 

Verhuur. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur. 
 

De Goede Woning 

Bezoekadres  : Sleutelbloemstraat 26 

Openingstijden  : op werkdagen van 08.00 tot 12.30 uur, ’s middags op afspraak 

Telefoon   : (055) 369 69 69 

Postadres   : Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn 

E-mail   : info@degoedewoning.nl 

Internet   : www.degoedewoning.nl 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wijzigingen onder voorbehoud 

Januari 2023 
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AANVRAAGFORMULIER INWONING 

 
In onze Algemene Huurvoorwaarden informeert De Goede Woning haar huurders dat inwoning 

schriftelijk aangevraagd dient te worden en dat uitsluitend met voorafgaande schriftelijke 

toestemming inwoning toegestaan is. Door onderstaande vragen in te vullen nemen wij uw aanvraag 

in behandeling. 

 

Uw gegevens 

Naam hoofdhuurder                                                                                          M / V 

Adres                            

Postcode  Woonplaats                                      

Geboortedatum  

Telefoonnummer (055)  

Mobielnummer (06)  

E-mailadres  

Naam medehuurder  

Huishoudgrootte   

Type woning  

 

Gegevens kandidaat inwoner 

Naam                                                                                       M / V 

Huidig adres  

Huidig postcode  

Huidige woonplaats 

                                     

Geboortedatum  

Telefoonnummer   

Mobielnummer  (06)  

E-mailadres   

Huishoudgrootte  

Type woning  

De huurder* is uw Ouder(s), Broer/Zus, Dochter/Zoon, Echtgeno(o)t(e), Geregistreerde partner 

Anders nl.,........................................................................... ...............*.omcirkelen wat van toepassing is

  

 

Reden van inwoning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf welke datum wilt u zich laten registreren op het adres? ………………...…20….. 

 

Indien het om tijdelijke inwoning gaat, van wanneer tot wanneer wilt u dan inwonen? 

Van ……………………20….. tot ………………………….20…..  

 

Handtekening                      Handtekening   Handtekening  

Hoofdhuurder   Medehuurder   kandidaat inwoner 

 

…………………………..  ………………………………  ……………………………… 

 

Apeldoorn,……………………………………………………… 

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

De Goede Woning verwerkt uw persoonsgegevens conform de eisen van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. Met het opgeven van uw persoonlijke gegevens verleent u ons toestemming 

om deze persoonlijke gegevens te verwerken. Deze gegevens kunnen, ter ondersteuning van onze 

bedrijfsvoering, gedeeld worden met andere instellingen. 

Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u lezen in onze 

privacyverklaring op onze website: https://www.degoedewoning.nl/privacyverklaring 

 

 

https://www.degoedewoning.nl/privacyverklaring

