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AANVRAAGFORMULIER WONINGRUIL 

Aanvrager    
Naam en voorletters   m/v 

Adres    

Postcode, woonplaats    

Geboortedatum  Burgerlijke staat  

Telefoonnummer  E-mail adres  

Belastbaar 
jaarinkomen 

 
€ 

Woningtype (bijvoorbeeld 
eengezinswoning) 

 

Aantal kinderen    

Volledige naam en geboortedatum kind(eren) 
     

     

     

     

 
Partner aanvrager    
Naam en voorletters   m/v 

Adres    

Postcode, woonplaats    

Geboortedatum  Burgerlijke staat  

Telefoonnummer  Belastbaar jaarinkomen € 

 
Ruilkandidaat    
Naam en voorletters   m/v 

Adres    

Postcode, woonplaats    

Geboortedatum  Burgerlijke staat  

Telefoonnummer  E-mail adres  

Belastbaar 
jaarinkomen 

 
€ 

Woningtype (bijvoorbeeld 
eengezinswoning) 

 

Verhuurder  Telefoonnr. verhuurder  

Aantal kinderen    

Volledige naam en geboortedatum kind(eren) 
     

     

     

     

 
Partner ruilkandidaat   
Naam en voorletters   m/v 

Adres    

Postcode, woonplaats    

Geboortedatum  Burgerlijke staat  

Telefoonnummer  Belastbaar jaarinkomen € 

 
Wilt u de volgende gegevens bij deze aanvraag voegen? 

• Inkomensverklaring van beide partijen. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst, 
telefoonnummer 0800-0543 of via https://mijn.belastingdienst.nl. Streep alstublieft uw 
Burger Service Nummer (BSN) door op alle stukken die u bij ons inlevert. 

• Indien de ruilwoning van een andere verhuurder is dan UWOON, voegt u dan ook een 
verhuurdersverklaring toe van die verhuurder. 

Z.O.Z. 

https://mijn.belastingdienst.nl/
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Ik verklaar alle vragen naar waarheid te hebben beantwoord. Tevens verplicht ik mij alle zaken die 
voor een passende woningruil van belang zijn schriftelijk te melden. 
 
Datum ____________________ 
 
Aanvrager  Ruilkandidaat 

 Ik geef toestemming aan UWOON voor 
het verwerken van bovenstaande 
persoonsgegevens voor het: 

• beoordelen van het verzoek tot 
woningruil; 

• passend toewijzen van de woning 
volgens de regels van de Woningwet 
2015; 

• opstellen van een nieuwe 
huurovereenkomst. 
 

Meer informatie leest u in de privacy-
verklaring op onze website www.uwoon.nl. 

  Ik geef toestemming aan UWOON voor 
het verwerken van bovenstaande 
persoonsgegevens voor het: 

• beoordelen van het verzoek tot 
woningruil; 

• passend toewijzen van de woning 
volgens de regels van de Woningwet 
2015; 

• opstellen van een nieuwe 
huurovereenkomst. 
 

Meer informatie leest u in de privacy-
verklaring op onze website www.uwoon.nl. 

   
Handtekening aanvrager:  Handtekening ruilkandidaat: 
 
 
 
 
 

  

 
Handtekening partner aanvrager: 

  
Handtekening partner ruilkandidaat: 

 
 
 
 
 

  

 
Toelichting: 
- Alle ruilkandidaten moeten een zelfstandige woonruimte hebben. Mensen die inwonen of een 

pand illegaal bewonen kunnen niet ruilen. 
- Zijn er meer dan twee partijen bij de woningruil betrokken? Vul dan een extra formulier in. 
- Dit formulier moet worden ingeleverd bij UWOON, samen met een recente inkomensverklaring 

van beide partijen. 
- Als de ruilwoning van een andere verhuurder is, moet van die verhuurder een 

verhuurdersverklaring bij deze aanvraag gevoegd worden en moet de woningruil ook bij die 
verhuurder aangevraagd worden. 

- Beide woningen moeten passend zijn. Dat betekent dat de woningen de juiste grootte moeten 
hebben voor de gezinssamenstelling. Ook moeten de huurprijzen passen bij het inkomen van 
de ruilkandidaten. 

- De sleutels mogen pas uitgewisseld worden nadat beide partijen de nieuwe huurovereenkomst 
hebben ondertekend. 

 


