Richel 4 / Postbus 116 / 8320 AC URK /  0527- 681705

email: info@patrimoniumurk.nl

Registratie woningzoekende
Gegevens woningzoekende:

Gegevens echtgeno(o)t(e)/partner:

Naam:

Naam:

Tussenvoegsel:

Tussenvoegsel:

Voorletter(s):

Voorletter(s):

Geslacht:

Burgerlijke staat:

Man
Vrouw

Geslacht:

Gehuwd / samenwonend

Man

Alleenstaand

Vrouw



Medebewoners:
Naam

Kind
Ja/Nee

Geboortedatum

Straat en huisnummer:

Straat en huisnummer:

Postcode:

Postcode:

Woonplaats:

Woonplaats:

E-mail:

E-mail:

Patrimonium mag mij / ons het periodieke woningaanbod en informatie voor woningzoekenden per email toesturen
(Berichten over het periodieke woningaanbod worden uitsluitend per e-mail door Patrimonium verspreid)
Telefoonnummer:

Telefoonnummer:

Geboortedatum:

Geboortedatum:

JA

NEE

Wilt u hieronder aankruisen naar welk type woning u op zoek bent? (meerdere keuzes mogelijk)
Woningtype

Omschrijving

Kenmerken

Doelgroep / huishoudengrootte

Rijenwoning

Grondgebonden gezinswoning met
tuin

3 à 4 slaapkamers

18 jaar en ouder / vanaf 1 persoon

Bovenwoning

Kleine gezinswoning op de 1e
verdieping

2 à 3 slaapkamers

18 jaar en ouder / vanaf 1 persoon

Multifunctionele woning

Grondgebonden seniorenwoning met
tuin

2 à 3 slaapkamers
1 slaapkamer en douche
op de begane grond

55 jaar en ouder / vanaf 1 persoon

Gelijkvloerse woning

Grondgebonden seniorenwoning met
tuin

1 slaapkamer en douche
op de begane grond

55 jaar en ouder / vanaf 1 persoon

Appartement

Gelijkvloerse woning in
appartementengebouw

1 à 2 slaapkamers

18 jaar en ouder / vanaf 1 persoon

Kleine (HAT)woning

Kleine woning, meestal met tuin

1 slaapkamer

18 jaar en ouder / 1 à 2 personen

Handtekening woningzoekende:

Handtekening echtgeno(o)t(e)/partner:

Lees de volgende pagina en volg de instructie over uw inkomensgegevens =>

Richel 4 / Postbus 116 / 8320 AC URK

email: info@patrimoniumurk.nl
 0527- 681705 / Fax: 0527 – 685840

Toelichting inkomensgegevens
Om te registreren als woningzoekende of om uw registratie te verlengen, dient u één van de volgende
inkomensgegevens aan te leveren bij Patrimonium.
Bij voorkeur digitaal inleveren via e-mailadres: info@patrimoniumurk.nl.
Wilt u registreren of bent u geregistreerd samen met uw partner (mede-inschrijver)?
Dan dient ook de mede-inschrijver één van de onderstaande documenten in te leveren.

A. Inkomensverklaring (van het meest recente jaar)
Bij de Belastingdienst kan de inkomensverklaring worden opgevraagd.
Dat kan op twee manieren:

1. In ‘Mijn Belastingdienst’ kunt u een inkomensverklaring downloaden van het meest recente jaar.
Ga naar: (https://mijn.belastingdienst.nl/mbd-pmb/).
U kunt inloggen met uw DigID.

2. U kunt ook bellen met de Belastingtelefoon 0800-0543, om de inkomensverklaring op te vragen.
Zoek wel eerst uw Burgerservicenummer op, want dat hebt u nodig als u belt.
U vindt dit nummer op uw paspoort, rijbewijs of loonstrook.
Binnen een week ontvangt u de verklaring van de Belastingdienst.

B. Aanslag (van het meest recente jaar)
Deed u belastingaangifte? Dan kunt u in plaats van de Inkomensverklaring een kopie van uw definitieve
(of voorlopige) Aanslag Inkomstenbelasting Premie Volksverzekeringen van het meest recente jaar
inleveren.
Indien u de aanslag niet op papier heeft kunt u deze ook downloaden via
Mijn Belastingdienst (https://mijn.belastingdienst.nl/mbd-pmb/).
U kunt inloggen met uw DigID.

Actueel inkomen lager?
Als uw gezamenlijke inkomen boven de door de overheid gestelde grens ligt, wordt u wel geregistreerd
door Patrimonium en wordt uw registratiedatum vastgelegd.
U ontvangt echter het periodieke woningaanbod pas als u heeft aangetoond dat het actuele inkomen
gedaald is tot onder de gestelde inkomensgrens. Indien dit voor u van toepassing is, informeer dan bij
Patrimonium wat u daarvoor moet inleveren.
Als daar aanleiding toe is kunt u door Patrimonium uitgenodigd worden om de verandering in uw
inkomen nader toe te lichten.
Lever dit formulier in bij Patrimonium, volledig en juist ingevuld, samen de vereiste documenten.
Alleen dan kan Patrimonium beoordelen of u voor registratie als woningzoekende in aanmerking
komt!

Richel 4 / Postbus 116 / 8320 AC URK
 0527- 681705 / Fax: 0527 – 685840

email: info@patrimoniumurk.nl

Verklaring huidige verhuurder
Naam woningzoekende:
Geboortedatum:
Naam partner woningzoekende:
Geboortedatum:
Dit deel door woningzoekende in te vullen
Huurt u op dit
moment een
woning of heeft u in
de afgelopen 2 jaar
een woning
gehuurd?

O NEE

Woningzoekende verklaart hierbij geen huidige verhuurder te hebben dan
wel in de afgelopen 2 jaren geen woning te hebben gehuurd.

Reden:

Handtekening woningzoekende:

Handtekening partner:

O JA
Laat dit deel door uw verhuurder invullen.
Verhuurorganisatie:
Adres:
Postcode en plaats:
Verhuurder van adres:
Postcode en plaats:
Naam huurder(s):
Huurder sinds:
Huurprijs per maand:

€

Vinden de huurbetalingen regelmatig plaats?

O ja

O nee

Heeft de huurder huurachterstand?

O ja

O nee

Zo ja, wat is de hoogte van de huurachterstand?

€

Is deze vordering uit handen gegeven aan derden?

O ja

O nee

Heeft de huurder overlast veroorzaakt?

O ja

O nee

Wordt het gehuurde door de huurder bewoond
"zoals een goed huisvader betaamd"?

O ja

O nee

Eventueel toelichting:
(Ruimte te kort: ga verder op achterzijde of maak een bijlage)

Datum:
Naam en functie:
Handtekening verhuurder:

Stempel verhuurder:

O n.v.t.

