Bewijsstukkenoverzicht
Adres aangeboden woning: ________________________________nr__
Gegevens kandidaat-huurder(s)
Registratienummer woningnet:

Voorletters
Achternaam
zoals vermeld
op het legitimatie
bewijs
Geslacht

Kandidaat

Medekandidaat

m/v

m/v

Geboortedatum
Telefoon
E-mail
IBAN
Bewind

Heeft u een bewindvoerder? Nee / Ja, contactgegevens bewindvoerder:

Huishouden

Hoeveel personen verhuizen naar deze woning? 1 2 3 4 5 6

Documenten inleveren van alle volwassenen
□
□
□
□

Let u erop dat u een geldig legitimatiebewijs meeneemt ter controle tijdens het gesprek.
Uittreksel Basis Registratie Personen (BRP) met historische adresgegevens en niet ouder dan
3 maanden (niet nodig als u in de gemeente Utrecht staat geregistreerd).
Ingevulde verhuurdersverklaring (niet nodig als u huurder van Bo-Ex bent)
Inkomen (uw meest recente):
- aanslag inkomstenbelasting, voorlopig/definitief (echter niet over het lopende jaar) of
- inkomensverklaring van de Belastingdienst of
- beschikking van DUO van het huidige kalenderjaar.

Als u gescheiden bent en co-ouderschap heeft, toont u dit aan met:
□ Een convenant waarin deze afspraken zijn vastgelegd en een ouderschapsplan waarin deze
afspraken zijn vastgelegd, ondertekend door beide ouders.

Inkomensverklaring
Als uw inkomen onbekend is volgens het document van de Belastingdienst heeft Bo-Ex ook
ondergenoemde gegevens nodig.
□

Een recente jaaropgave met drie recente maandloonstroken of drie uitkeringsspecificaties of
een accountantsverklaring met handtekening en stempel als u zelfstandig ondernemer bent
(resultatenrekening 2018 of prognose 2019).

Als uw huidige inkomen, ten opzichte van het document van de Belastingdienst, zo veranderd is dat
uw inkomen boven/onder onderstaande bedragen* uitkomt en u wilt dat wij hiervan uitgaan, dan heeft
Bo-Ex bovengenoemde gegevens nodig.
* Eenpersoonshuishouden: € 22.700 en € 38.035
* Meerpersoonshuishouden: € 30.825 en € 38.035

Bewijsstukkenoverzicht

Ondertekening
Hierbij verklaar ik/verklaren wij dat de inkomensgegevens en huishoudsamenstelling naar waarheid
zijn ingevuld op
- 2019. Vul (beiden) uw naam en handtekening in:

z.o.z
Gewenste naam op naamplaatje (indien van toepassing): ___________________________________
.
Wilt u een serviceabonnement voor € 5,- per maand? Ja / Nee

Vragen
Heeft u vragen? Kijk dan op boex.nl of neem contact op met klantenservice@boex.nl

Intern

in te vullen door Bo-Ex

Zijn er overnames?
Ingang hc, datum:
Afspraak hc, datum en tijd:
Type hc:
Netto huur:
Bruto huur:
Warmtewet van toepassing

ja / nee

Let op! Bij ja: overeenkomst warmtelevering ook ondertekenen
IRF ondertekend:
Let op! Bij nee: IRF ook ondertekenen

ja / nee

