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Uw gegevens

Naam:

Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:     E-mailadres:

       

Uw medehuurder

Huurt u uw woning samen met iemand? Vul dan hier de gegevens in van uw medehuurder. 

Naam:

Telefoonnummer:      E-mailadres:

Kinderen

Heeft u kinderen die bij u in huis wonen?  nee      ja, aantal kinderen:

Andere informatie

Waarom ruilt u van woning?

 

Op welke datum wilt u verhuizen?

Uw inschrijvingsnummer:

Dit is uw inschrijvingsnummer bij Entree, WoningNet of Huren in Holland Rijnland

Bewindvoerder

Heeft u een bewindvoerder?                              nee             ja, namelijk

Heeft u een bewindvoerder? Dan moet u ook het akkoord van uw bewindvoerder meesturen.

Handtekening

Datum:            Handtekening aanvrager:   Handtekening medehuurder:

Aanvraagformulier woningruil
Wilt u woningruil aanvragen? Vult u dit formulier dan helemaal in. Uw ruilpartner moet de achterkant invullen. 
Daarna kunt u het per e-mail opsturen naar info@portaal.nl. Let op! Het is belangrijk dat u alle documenten die 
wij nodig hebben, meestuurt met uw aanvraag. Op onze website leest u welke documenten dat zijn.



Naam:

Geboortedatum:

Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:         E-mailadres:

Uw medehuurder

Huurt u uw woning samen met iemand? Vul dan hier de gegevens in van uw medehuurder. 

Naam:

Telefoonnummer:          E-mailadres:

Kinderen

Heeft u kinderen die bij u in huis wonen?  nee      ja, aantal kinderen:

Gegevens over uw woning
Soort woning:  eengezinswoning         maisonnette         seniorenwoning         flat

Aantal kamers (woonkamer + slaapkamers): 

Huurprijs op dit moment (zonder servicekosten): 

Naam verhuurder/woningcorporatie:

Gegevens ruilpartner 

Let op! Deze kant moet uw ruilpartner invullen

Andere informatie

Waarom ruilt u van woning?

 

Op welke datum wilt u verhuizen?

Uw inschrijvingsnummer:

Dit is uw inschrijvingsnummer bij Entree, WoningNet of Huren in Holland Rijnland

Bewindvoerder

Heeft u een bewindvoerder?                              nee             ja, namelijk

Heeft u een bewindvoerder? Dan moet u ook het akkoord van uw bewindvoerder meesturen.

Rekeningnummer

Vul hier uw rekeningnummer (IBAN) in:

Wilt u gebruik maken van het onderhoudsabonnement:        ja   nee

Op www.portaal.nl/onderhoudsabonnement leest u meer over dit abonnement.

Handtekening

Datum:   Handtekening ruilpartner:             Handtekening medehuurder ruilpartner:



Uw gegevens 

Naam :

Telefoonnummer:     E-mailadres:

Uw medehuurder

Naam:

Telefoonnummer:     E-mailadres:

Adresgegevens

Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Einddatum huurcontract

Op welke datum wilt u dat het huurcontract stopt?

Handtekening

Ik/wij zeggen de huur van de woning op, zodra de woningruil door iedereen is goedgekeurd. 

Datum:   Handtekening aanvrager:  Handtekening medehuurder:

Let op! Dit is een voorlopige huuropzegging. Het huurcontract wordt 
alleen opgezegd als de woningruil door iedereen is goedgekeurd. 
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Aanvraagformulier  
Opzeggen huur na woningruil
Wordt uw woningruil door iedereen goedgekeurd? Dan wordt uw huur opgezegd. Dat gebeurt vanaf de dag dat 
u gaat verhuizen. 
Gaat de woningruil toch niet door? Maakt u zich dan geen zorgen. In dat geval wordt de huur ook niet opgezegd. 
 
Vult u dit formulier helemaal in en verstuur het per e-mail naar: info@portaal.nl.
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