
IN TE LEVEREN DOCUMENTEN 

 

Indien u de woning accepteert, vragen wij u om zo snel mogelijk onderstaande documenten op te vragen 

en/of in te vullen. Wanneer u uw gegevens dient in te leveren staat in mail die u ontvangt als u 

geselecteerd bent voor de 1e informatiebijeenkomst half juli 2017. 

 

Passend toewijzen Nieuwbouw 2017 

In verband met het passend toewijzen, komt u alleen in aanmerking indien u aan de bepaalde 

inkomenseisen voldoet. Zie hiervoor de bijlage Passend Toewijzen. Indien u niet aan deze inkomenseisen 

voldoet zijn wij genoodzaakt u af te wijzen voor de woning.  

Verplicht: 

 Een ingevuld en ondertekend acceptatieformulier (zie bijlage) met daarop duidelijk aangegeven 

om welke adres het gaat;  

 Inkomensverklaring belastingdienst 2016 (IBRI-D/V voorheen IB-60 of verklaring 2016). Deze is 

gratis op te vragen via de Belastingtelefoon: 0800-0543, let hierbij op dat dit 5 werkdagen 

duurt. Vergeet dus niet dit tijdig aan te vragen. U heeft een inkomensverklaring nodig van 

alle leden van uw huishouden. Zonder deze inkomensverklaring(en) kunnen wij de woning niet aan 

u toewijzen;  

 U kunt ook een exemplaar van uw IB 60 downloaden via de website www.belastingdienst.nl door 

in te loggen met uw DigiD op het onderdeel Mijn Belastingdienst. Wij accepteren alleen het 

originele digitale bestand. Dit kunt u rechtstreeks mailen aan de tuinhuis@de-alliantie.nl  

Wij accepteren geen prints, schermprints of foto van het digitale bestand. 

 Heeft u een eigen bedrijf; ook dan ontvangen wij graag een Verklaring geregistreerd inkomen 

2016. Heeft u nog geen aangifte gedaan over 2016 dan kunt u contact met ons opnemen via 

tuinhuis@de-alliantie.nl 

 Heeft u nu een huurhuis: dan ontvangen wij graag een ingevulde en ondertekende verklaring van 

uw huidige verhuurder (verhuurdersverklaring). Heeft u een koophuis: dan ontvangen wij een 

hypotheekverklaring plus een kopie (voorlopige) koopakte; 

 Uittreksel bevolkingsregister met historisch woonoverzicht en met gezinssamenstelling, 

verkrijgbaar bij de Gemeente. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Let op dat het 

aanvragen ongeveer 5 werkdagen duurt; 

 Kopie van een geldig legitimatiebewijs van u en uw partner (Nederlands paspoort, Europese 

identiteitskaart of een geldig verblijfsvergunning). 

 

Optioneel: 

 Indien van toepassing: een kopie van een echtscheidingsconvenant; 

 Indien van toepassing: kopie samenlevingsovereenkomst; 

 Indien van toepassing: kopie urgentieverklaring van Het Vierde Huis; let op uw 

urgentieverklaring moet geldig zijn tot na de sleuteluitgifte; 

 Indien van toepassing: akkoord en beschikking van uw bewindvoerder en/of akkoord rechtbank. 

 

LET OP! Bij ondertekening van het acceptatieformulier accepteert u de woning, indien u daarna 

de woning alsnog weigert wordt een maand huur in rekening gebracht. 

Indien u de woning na acceptatie weigert krijgt u een weigering in Woningnet, let op het 

nieuwe sanctiebeleid van Woningnet.  
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