Aanvraag inwoning
Wilt u iemand anders dan een gezinslid laten inwonen? Hieronder leest u of u voldoet aan de voorwaarden.
Het aanvraagformulier vindt u op de achterzijde.
Wij willen voorkomen dat er overbewoning of overlast ontstaat in woningen. De woning is bestemd voor de
huurder, levenspartner en leden van het gezin.
Iemand anders dan een gezinslid laten inwonen
De hoofdregel is dat de huurder altijd het grootste deel van de woning moet bewonen.
Inschrijven op uw adres is niet toegestaan als u:
in een onzelfstandige woning (kamer) woont
in een 1 of 2 kamerwoning woont met 2 of meer personen
in een 3 kamerwoning woont met 3 of meer personen
in een 4 kamerwoning woont met 4 of meer personen
in een 5 kamerwoning woont met 5 of meer personen
al 1 persoon op uw adres heeft ingeschreven die niet tot uw gezin behoort
Is één van de bovenstaande situaties op u van toepassing? Dan mag u of een persoon zich niet inschrijven bij
de gemeente op uw adres. Een aanvraag indienen bij ons heeft dan ook geen zin.
Aanvraag inwoning indienen (zie achterzijde)
Zijn de bovenstaande regels niet op u van toepassing? Dan kunt u uw aanvraag (zie achterzijde) naar ons
mailen: klantenservice@boex.nl. U ontvangt binnen twee weken onze reactie. U bent zelf verantwoordelijk
voor het inschrijven bij de Gemeente Utrecht.
Huurtoeslag
Ontvangt u huurtoeslag? Bij het berekenen van de hoogte telt ook het inkomen van een inwoner mee. Meer
informatie vindt u op: www.belastingdienst.nl/toeslagen

Aanvraagformulier inwoning
(van ander persoon dan gezinslid)
Wij kunnen uw aanvraag behandelen als dit formulier volledig is ingevuld.
Gegevens huurder
Naam

____________________________________________________________________________________

Adres

____________________________________________________________________________________

e-mailadres ______________________________________________________________________________

Gegevens woning
Aantal kamers: ________
Aantal personen op dit moment ________

Gegevens inwoner*
Naam

____________________________________________________________________________________

Adres

____________________________________________________________________________________

Telefoonnummer ___________________________________________________________________________
E-mailadres _______________________________________________________________________________
Relatie met de huurder ______________________________________________________________________
Reden van inwoning ________________________________________________________________________
Duur van de inwoning _______________________________________________________________________
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Voor akkoord zijn beide handtekeningen nodig.
Naam (mede)huurder:

Naam inwoner:

Handtekening (mede)huurder:

Handtekening inwoner:

