BENODIGDE GEGEVENS VOOR AFSPRAAK
Wanneer u bent uitgekozen als kandidaat voor een woning, dan nodigen wij u uit voor
een gesprek of een groepsbezichtiging.
Welke documenten neemt u mee?
Tijdens het gesprek of de groepsbezichtiging moet u het volgende bij zich hebben:
◊
uw meest recente inkomensverklaring IBRI (voorheen IB60) (en van uw partner
en/of huisgenoten);
◊
uw laatste jaaropgave (en van uw partner en/of huisgenoten);
◊
uw laatste drie loonstroken (en van uw partner en/of huisgenoten);
◊
uw legitimatiebewijs (en van uw partner en/of huisgenoten);
◊
een verhuurderverklaring of een hypotheekverklaring als u nu een huur- of
koopwoning heeft;
◊
1 uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA), te weten:
een uitgebreid historisch uittreksel met daarin opgenomen de datum van
inschrijving op uw huidige adres.
De GBA-uittreksels mogen maximaal 3 maanden oud zijn. Deze kunt u verkrijgen
bij de gemeente in uw woonplaats. Huurt u al een woning van De Leeuw van
Putten, dan vragen wij alleen om een gezinsuittreksel. Staat u ingeschreven als
inwoner van Nissewaard, dan hoeft u geen uittreksel mee te nemen. In Nissewaard
heeft De Leeuw van Putten namelijk rechtstreeks toegang tot het GBA.
◊
Woont u nog bij uw ouders/verzorgers of bent u inwonend, dan bent u een starter.
U laat geen zelfstandige woning achter. Als u de afgelopen 5 jaar inwonend bent
geweest, dan moet u hiervoor bewijzen overleggen.
De Leeuw van Putten is verplicht uw inkomensgegevens te controleren
Let op!
Vanaf 1 januari 2011 is De Leeuw van Putten wettelijk verplicht om uw
inkomensgegevens te controleren, voordat u een woning krijgt toegewezen. Wanneer u
wordt uitgenodigd voor een intakegesprek, vragen wij u een IBRI formulier te
overhandigen. Een IBRI formulier vraagt u voor uzelf en uw eventuele partner en/of
huisgenoten aan. Inwonende kinderen zijn hiervan uitgezonderd, ongeacht of ze
meerderjarig zijn. Kunt u dit formulier niet overhandigen? Dan zijn wij genoodzaakt om
de woning aan de volgende kandidaat aan te bieden.
Vraag uw inkomensverklaring ruim op tijd aan!
Een inkomensverklaring IBRI (voorheen IB60) kunt u aanvragen bij de Belastingdienst
(telefoon 0800-0543). Doe dit ruim op tijd. De Belastingdienst stuurt de
inkomensverklaring binnen 5 werkdagen naar u op. Zorg ervoor dat u tijdens de
aanvraag uw BSN-nummer bij de hand heeft. Dit nummer staat op uw paspoort, uw
Nederlandse identiteitskaart en uw rijbewijs en bestaat uit 8 of 9 cijfers. Heeft u geen
inkomen? Vraag dan toch een inkomensverklaring aan. U kunt alleen op deze manier bij
De Leeuw van Putten aantonen dat u geen inkomen heeft.
Social check
Voor de definitieve toewijzing van de woning voert De Leeuw van Putten een social check
uit om te bekijken of u geregistreerd staat in het regionaal vangnet. Afhankelijk van het
resultaat wordt de woning wel, niet of met aanvullende vooraarden aan u aangeboden.

