Aanvraagformulier sociale urgentie
Voorwaarden voor toekenning sociale urgentie
U staat ingeschreven bij 'Thuis in Limburg' via www.thuisinlimburg.nl
U woont in zelfstandige woonruimte in gemeente Venlo
U moet, buiten uw eigen schuld, de huidige woning verlaten
U heeft meeverhuizende kinderen, die minimaal 3 dagen in de week bij u gaan wonen/ er is sprake van
co-ouderschap (een van beide partijen kan in dat geval urgentie aanvragen)
U kunt schriftelijk aantonen aan bovenstaande voorwaarden te voldoen
Uw jaarinkomen is lager dan de inkomensgrenzen 2019, vastgesteld door het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zie voor meer informatie www.woonwenz.nl/ikwilhuren
U voldoet niet aan 1 of meerdere voorwaarden, dan wordt door Woonwenz geen sociale urgentie toegekend
en dient u voor woonruimte te reageren via www.thuisinlimburg.nl (inschrijven = gratis).
U voldoet aan alle voorwaarden, dan vragen wij u onderstaande gegevens in te vullen.
Naam:
Adres:
Inschrijfnummer Thuis in Limburg:
Telefoonnummer:
Geboortedatum:
Aantal meeverhuizende kinderen:

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________(verblijven minimaal 3 dagen in de week bij deze ouder)

Neem contact met onze Klantenservice op om een eventuele afspraak te plannen.
Naar aanleiding van het gesprek wordt beoordeeld of u sociale urgentie krijgt toegekend. Dit wordt u circa 2
weken na de afspraak schriftelijk meegedeeld.
Neem onderstaande documenten mee, zodat de verhuurmakelaar uw aanvraag voor sociale urgentie
daadwerkelijk in behandeling kan nemen.
Benodigde papieren:
Paspoort / rijbewijs / verblijfsvergunning.
Inkomstengegevens (laatste jaaropgave / recent loon- of uitkeringsstrookje).
Bewijs dat huidige woning verlaten dient te worden.
Akte van levering (in geval van een koopwoning).
Huurovereenkomst (in geval van een huurwoning).
Bewijs van beëindiging relatie (bijv. echtscheidingsconvenant).
Bewijs dat kind(eren) gedurende minimaal 3 dagen in de week zijn toegewezen (bijv. ouderschapsplan).
Recent overzicht hypotheeklast (in geval van een koopwoning).
In het geval van een huisuitzetting alle papieren met de datum en reden van uitzetting.
Uitgebreid uittreksel uit de BasisRegistratie Personen (BRP met adreshistorie). Op te vragen bij de
gemeente waar u woonachtig bent. Het BRPformulier is het bewijs van inschrijving op het huidig
woonadres.
IBRI formulier. Dit formulier kunt u downloaden via mijn.belastingdienst.nl, hiervoor heeft u uw Digi-D
inloggegevens nodig. U kunt ook telefonisch contact met de Belastingdienst opnemen via 0800-0543.
Verhuurderverklaring. Dit is alléén nodig als u op dit moment een woning huurt. Huurt u al via Woonwenz
dan hoeft u dit formulier niet op te vragen.

Venlo, april 2019

Woonwenz
Molenbossen 618
5923 AJ Venlo-Blerick
077 389 3131
info@woonwenz.nl
www.woonwenz.nl

Openingstijden
ma-do 8.00-17.00 uur
Vrij 8.00-12.00 uur

