
 

Aanvraagformulier woningruil 

 

Gegevens aanvrager: 

Naam en voorletters  :____________________________________________m/v* 

Straat en huisnummer :____________________________________________ 

Postcode / woonplaats :____________________________________________ 

Telefoon    :_____________________mobiel:_________________ 

E-mailadres   :____________________________________________ 

Geboortedatum  :____________________________________________ 

 

Partner (indien van toepassing) 

 

Naam en voorletters  :____________________________________________m/v* 

Telefoon   :____________________________________________ 

E-mailadres   :____________________________________________ 

Geboortedatum  :____________________________________________ 

*doorstrepen wat niet van toepassing is 

 

Reden woningruil: 

___________________________________________________________________ 

 

Gewenste ingangsdatum_______________________ (kan alleen per 1e van de maand) 

 

Wil de woning ruilen met: 

Naam en voorletters  :____________________________________________m/v* 

Straat en huisnummer :____________________________________________ 

Postcode / woonplaats :____________________________________________ 

Telefoon    :_____________________mobiel:_________________ 

E-mailadres   :____________________________________________ 

Geboortedatum  :____________________________________________ 

 

Partner (indien van toepassing) 

 

Naam en voorletters  :____________________________________________m/v* 

Telefoon   :____________________________________________ 

E-mailadres   :____________________________________________ 

Geboortedatum  :____________________________________________ 

*doorstrepen wat niet van toepassing is 

 

Totaal aantal personen waaruit het huishouden bestaat:_____ waarvan kinderen:__ 

 

Reden woningruil  :____________________________________________ 

 

Woning wordt verhuurd door 

Naam verhuurder  :____________________________________________ 

E-mailadres   :____________________________________________ 

Huurder sinds   :____________________________________________ 



 

Wilt u huurder van Baston Wonen worden of blijven, verzamel de volgende 

documenten  

Wij verzoeken u bij dit formulier onderstaande documenten in te leveren. Heeft u een 

partner, dan levert u ook de documenten van uw partner in.  

 

U kunt de documenten uploaden via www.entree.nu, mailen naar 

verhuurteam@baston.nl of afgeven op ons kantoor aan de Mercurion 20 in Zevenaar.  

 

1. Een recente inkomensverklaring van u (en uw partner indien van toepassing). 

Deze kunt u digitaal opvragen via www.mijnoverheid.nl of telefonisch bij de 

Belastingdienst via het gratis telefoonnummer 0800 - 0543. 

2. Wijkt uw huidige inkomen af van de inkomensverklaring, dan ook een kopie van 

uw loonstroken en/of uitkeringsspecificaties van de laatste drie maanden. 

3. Een uittreksel BRP (Basis Registratie Personen) met woonverleden. Deze kunt u 

opvragen bij de gemeente. 

 

Gelden onderstaande situaties voor u, dan vragen wij aanvullende gegevens: 

4. Huurt u nu geen woning van Baston Wonen: een verhuurdersverklaring voor elke 

woning waar u de afgelopen 3 jaar heeft gewoond. Dit is een verklaring van “goed 

huurdersgedrag”. U kunt deze opvragen bij de verhuurder(s).  

5. Woont u nu in een koopwoning: een hypotheekverklaring indien u de afgelopen 3 

jaar een koopwoning had waarop staat dat u aan alle verplichtingen heeft 

voldaan.  

6. Heeft u bewindvoering of schuldhulpverlening: een schriftelijke toestemming van 

de bewindvoerder of schuldhulpverlener om te verhuizen. 

7. Studeert u nog: een bewijs van studiefinanciering van DUO. 

8. Bent u zelfstandig ondernemer:  

 Een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel 

 Een inkomensverklaring met uw verzamelinkomen van de accountant of 

boekhouder  

 

 

 

 

Aldus naar waarheid ingevuld, 

 

Plaats : 

 

 

Datum :                                                 Handtekening: 

 

 

 

 

Inleveren formulier en gevraagde informatie 

U kunt het formulier en de gevraagde informatie mailen naar verhuurteam@baston.nl of 

afgeven op ons kantoor aan de Mercurion 20 in Zevenaar. 

 

  

http://www.entree.nu/
http://www.mijnoverheid.nl/


Aandachtspunten 
 

Er zijn enkele aandachtspunten bij het aanvragen van woningruil. 

 

Hoe lang duurt de aanvraag? 

Houd u er rekening mee dat behandeling van uw aanvraag enige tijd kan duren. Zeker 

als u met iemand wilt ruilen die van een andere verhuurder huurt en wanneer het om 

een ruil tussen twee gemeenten gaat. Wilt u woningruil aanvragen, doe dit dan minimaal 

6 weken voor de gewenste ruildatum. 

 

Na ontvangst van het aanvraagformulier en de gevraagde documenten, ontvangt u 

binnen drie weken (schriftelijk) bericht.  

 

Aanpassing huurprijs 

Bij woningruil maken we een nieuw contract. Houd er rekening mee dat de huur van de 

woning aangepast wordt. Onze medewerker bekijkt eerst de woning voordat de nieuwe 

huurprijs definitief vastgesteld wordt. 

 

Inspectie 

Als we akkoord gaan met de aangeleverde gegevens, inspecteren we de woning. We 

leggen vast hoe de woning er nu uit ziet, zodat duidelijk is wat uw ruilpartner gaat huren. 

We bespreken wat er gerepareerd moet worden en welke zaken overgenomen worden. U, 

uw ruilpartner en Baston Wonen tekenen hiervoor.  

 

Akkoord 

De woningruil gaat pas in als beide ruilpartners en beide verhuurders van de woningen 

akkoord gaan met alle voorwaarden van de woningruil. Pas dan kan de huur officieel 

opgezegd worden en in overleg de ingangsdatum worden vastgesteld. De 

huurovereenkomst gaat in op de 1e dag van de maand. 

 

Vragen? 

Heeft u nog vragen? Mail ons via info@baston.nl of neem telefonisch contact op via 

(0316) 58 03 58. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 

16.30 uur en op vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur.   

 


