WONINGRUIL

Bent u op zoek naar een andere huurwoning? Dan kunt u proberen om met een andere huurder
van woning te ruilen. Voorwaarde is, net als voor andere nieuwe huurders, dat de huur voor
beide ruilkandidaten past bij het inkomen.

Als u een andere huurwoning zoekt, kunt u vanzelfsprekend
op het woningaanbod reageren. Maar misschien staat u nog
niet zo lang ingeschreven als woningzoekende, of komt het
woningtype dat u zoekt niet vaak vrij. U kunt dan proberen
om uw huurwoning te ruilen voor een andere huurwoning.

U moet zelf actie ondernemen
UWOON vindt woningruil prima, maar u moet zelf een
ruilkandidaat zoeken. Deze mogelijkheden komen het
meest voor:
● U kent mensen in één van de huizen waar u graag wilt
gaan wonen.
● U plaatst een oproep in de UWOON-vestiging.
● U plaatst een advertentie in een lokaal blad, in de
supermarkt of op internet.

U heeft een ruilkandidaat gevonden
Heeft u een geschikte woningruilpartner gevonden, dan kan
het ruilen beginnen. Dit werkt als volgt:
● U vraagt het formulier ‘Verzoek tot woningruil’ aan bij
UWOON. U kunt dat hier vinden (of op onze website
www.uwoon.nl door te zoeken op ‘woningruil’).
● U vult het formulier samen met de andere ruilkandidaat
in en stuurt dit naar UWOON. Beide kandidaten
moeten een inkomensverklaring van de Belastingdienst
meesturen. Ook van een eventuele partner is een

●

inkomensverklaring nodig, zelfs als hij of zij
geen inkomen heeft.
UWOON controleert of de huurprijs bij het
inkomen past. Beide ruilkandidaten moeten
aan deze voorwaarde voldoen. Allebei de ruilkandidaten krijgen binnen vier weken een
brief van UWOON waarin staat of de ruil
door kan gaan of niet.

U gaat echt van woning ruilen
Van woning ruilen betekent dat u uw oude huurcontract opzegt en uw handtekening zet onder
een nieuwe huurovereenkomst. U moet ook:
● uw woning in goede staat achterlaten
● minimaal één jaar in uw nieuwe huis blijven
wonen.

De ruilwoning hoeft niet van
UWOON te zijn
Wij hopen dat u tevreden bent over ons
en dat u de ene UWOON-woning voor de
andere wilt ruilen. U mag echter ook een
ruil aangaan met iemand die bij een
andere corporatie of eigenaar huurt.
Uiteraard moet de andere verhuurder
het ook eens zijn met de woningruil.

Wij vragen altijd om een verhuurdersverklaring van de andere verhuurder. Dit
om te beoordelen of iemand een ‘goede
huurder’ is die geen overlast veroorzaakt en
geen huurachterstand heeft.

Vragen?
Heeft u nog vragen over woningruil? Neem
gerust contact op met UWOON.

Bezoekadres Elburg: Robbertsmatenstraat 2, 8081 HL Elburg
T 0525 68 49 00 E elburg@uwoon.nl
Bezoekadres Ermelo: Dr. Holtropstraat 77, 3851 JH Ermelo
T 0341 56 51 00 E ermelo@uwoon.nl

Openingstijden: kijk voor de actuele openingstijden op de contactpagina van
onze website: www.uwoon.nl (klik op contact).
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Bezoekadres Harderwijk: Deventerweg 5, 3843 GA Harderwijk
T 0341 41 68 94 E harderwijk@uwoon.nl

