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Met de Urgentiewijzer kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor een urgentie in Amersfoort.
Let op, voor een urgentie moet u wel voldoen aan de vestigingscriteria of daarvan zijn vrijgesteld.

Medisch

U ondervindt in uw huidige woning ernstige psychische of lichamelijke klachten, die u niet had toen u de woning betrok. U kunt
bijvoorbeeld uw douche, toilet of keuken niet meer gebruiken, of uw huis niet meer binnen- of uitgaan.

Is er een relatie tussen de medische klachten en de huidige woonruimte? U kunt geen urgentieverklaring krijgen.

Ga door naar de volgende vraag.

Bent u voor deze klachten onder behandeling van of behandeld door een arts? U kunt geen urgentieverklaring krijgen.

Ga door naar de volgende vraag.

Is het probleem op te lossen door een aanpassing aan uw woning? U kunt geen urgentieverklaring krijgen.
Neem voor vragen over het aanpassen
van uw woning contact op met het

U maakt kans op een urgentieverklaring.

Sociaal

ECHTSCHEIDING/VERBREKEN RELATIE - Uw relatie is onlangs beëindigd (hooguit 6 maanden geleden).

Beschikt u over het echtscheidingsvonnis van de rechtbank, of bewijs van U kunt geen urgentieverklaring krijgen.
ontbinding van de samenleving of het geregistreerd partnerschap?

Ga door naar de volgende vraag.

Heeft u één of meer minderjarige kinderen waarover u het ouderlijk gezag U kunt geen urgentieverklaring krijgen.
heeft of deelt?

Ga door naar de volgende vraag.

Kunt u aantonen dat u niet het recht of de mogelijkheid heeft om in de U kunt geen urgentieverklaring krijgen.
echtelijke woning te blijven wonen?

U maakt kans op een urgentieverklaring.

ONAANVAARDBARE SITUATIES - U bent, buiten uw schuld, dakloos of dreigt dat binnenkort te raken, of uw leven is 
in uw huidige woning in gevaar.

Bent u (dreigend) dakloos door een plotselinge calamiteit, zoals brand of zeer U kunt geen urgentieverklaring krijgen.
ernstige stormschade, buiten uw schuld?

U maakt kans op een urgentieverklaring.

of

Uw leven is of wordt serieus bedreigd in uw huidige woning en er is een U kunt geen urgentieverklaring krijgen.
gerede kans op herhaling. Heeft u bij de politie aangifte gedaan van geweld-
pleging of bedreiging en kunt u dit met kopieën van de aangifte aantonen?

U maakt kans op een urgentieverklaring.
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Gegevens aanvrager

Inschrijfnummer Woningnet:

Naam: Geboortedatum:

Adres: Telefoon :

Postcode: Plaats: Mobiel : 

Aantal personen waarvoor woonruimte wordt gezocht: , waarvan       minderjarige kinderen.

Aanvrager woont zelfstandig is momenteel inwonend woont op kamers

anders, namelijk 

Bepaling aanvraag
AANVRAGER VRAAGT AAN OP GROND VAN:

MEDISCHE PROBLEMATIEK VAN DHR./MW./KIND: Geboortedatum:
Er kan slechts voor 1 persoon een medische urgentie worden aangevraagd

Deze persoon is onder behandeling van: Telefoonnummer:
Noem de naam van de behandelend arts(en) en vermeld het telefoonnummer(s).

of

SOCIALE PROBLEMATIEK ALS GEVOLG VAN: Echtscheiding/beëindiging samenwoning

Overig:       

Beschrijving huisvestingsprobleem
Wat is de reden waarom u een urgentie aan wilt vragen en wat heeft u zelf al gedaan om uw probleem op te lossen?

Datum:          Handtekening:                                               

Ondertekende verklaart op de hoogte te zijn van de urgentieregeling en de 
Urgentiefolder te hebben gelezen. Ondergetekende is ervan op de hoogte 
dat de kosten voor het behandelen van de urgentieaanvraag bij het indienen 
van dit formulier moeten worden voldaan. Aan de invulling van dit formulier 
kunnen geen rechten worden ontleend. 
Dit formulier is volledig en naar waarheid ingevuld.


