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Aanmeldingsformulier HW Wonen     Gegevens van mijn partner indien hij/zij mee koopt  
Bestaande bouw – Vrije Verkoop        en/of hier ook gaat wonen  
              
 
 
 
Ik meld me aan voor   : Irisstraat 36 ’s-Gravendeel  
 
Achternaam    : ……………………………………………………............. Partner………………………………………………………………………………… 
 
Voornamen voluit   :……………………………….……………………………… Partner…………………………………………………………………….………..... 
 
Adres     : ……………………………………………………………… Partner………………………………………………………………………………... 
  
Postcode en Woonplaats  : …………………………te .………………………. ……… Partner………………………….. te………………………………………………… 
. 
Geboortedatum en plaats  : …………………………te……………………….............. Partner………………………….. te…………………………………………….…… 
 
Telefoonnummer   : ……………………………………………………………… Partner………………………………………………………………………………… 
 
Email     :………………………………………………………………. Partner…………………………………………..…………………………………….. 
 
Burgerlijke staat   :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Mijn jaarinkomen in 2018 was bruto  : € ……………………………………………………………. Partner  €……………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

Belangrijk: Het inkomen dient te worden aangetoond door middel van een inkomensverklaring door middel van een zogenaamd IB60 
van de Belastingdienst. U kunt dit aanvragen via www.belastingdienst.nl, kies inkomensverklaring en houdt DigiD bij de hand. De 
verklaring kan direct worden gedownload.  
Aanmeldingen zonder de benodigde inkomensverklaring worden niet in behandeling genomen.   
NB. HW Wonen houdt zich het recht voor anders toe te wijzen wanneer aantoonbaar is dat het inkomen structureel is afgenomen, 
bijvoorbeeld wanneer u recent met pensioen bent gegaan of onlangs arbeidsongeschikt bent verklaard. 
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Met het invullen van onderstaande gegevens bepaalt u in welke toewijzingscategorie u valt. 
 
De toewijzing geschiedt op volgorde van de categorieën. Bij meerdere kandidaten per categorie gaat degene met het laagste inkomen voor. Alleen bij huurders/inwonende 
kinderen van huurders gaat de langste woonduur voor. 
 
Op mij  is van toepassing:            
 
Categorie 1 

☐ Huurder van een woning van HW Wonen - c.q. een inwonend kind van een huurder van HW Wonen die nog nooit over zelfstandige woonruimte heeft beschikt - met een 

inkomen lager dan € 50.000,- 
Ik woon op dit adres vanaf___________________________________________. 
  
Categorie 2 

☐ Niet-huurder van een woning van HW Wonen met een inkomen lager dan € 50.000,- 

 
Categorie 3         

☐ Huurder van een woning van HW Wonen - c.q. een inwonend kind van een huurder van HW Wonen die nog nooit over zelfstandige woonruimte heeft beschikt - met een 

inkomen hoger dan € 50.000,= 
Ik woon op dit adres vanaf___________________________________________. 
 
Categorie 4          

☐ Niet-huurder van een woning van HW Wonen met een inkomen hoger dan  € 50.000,- 

 
 
 
 

De bewoningsverplichting geldt voor de koper of een bloed- of aanverwant in de eerste graad* van die persoon. 
*(adoptie)ouders, (adoptie)kinderen. 
 

De toewijzing geschiedt op basis van de door u opgegeven bovenstaande informatie.  
Foutief verstrekte informatie kan leiden tot herziening van de toewijzing. 
 
 
 
 
Datum:        Handtekening:  


