Benodigde gegevens

Deze gegevens hebben wij nodig wanneer u de aangeboden woning accepteert:
Let op: huurt u met twee personen? Dan hebben we onderstaande informatie van u en
uw medehuurder nodig.
Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit?
Stuur dan een kopie van uw verblijfsvergunning en statuscode. De statuscode kunt u
opvragen bij de gemeente waar u woont. Bent u statushouder? Dan hebben wij een
‘verklaring zakgeld’ van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) nodig.
Inkomensgegevens
Wij hebben uw meest recente inkomensgegevens nodig (bijvoorbeeld uw loonstrook,
uitkeringsspecificatie, overzicht van uw verwachte inkomsten opgesteld door de
accountant, gegevens alimentatie en/of een overzicht DUO uitkering).
Verzamelinkomen
Wij hebben uw meest recente verzamelinkomen nodig (2016 of 2017). Hiervoor vraagt u
een inkomensverklaring aan of maakt u een kopie van de meest recente definitieve
aanslag inkomstenbelasting. U kunt uw inkomensverklaring zelf downloaden in
mijn.belastingdienst.nl. Of u vraagt het aan via de belastingtelefoon, 0800 – 0543.
Binnen vijf dagen ontvangt u de verklaring dan in de brievenbus. Als u statushouder
(verblijfgerechtigde) bent hebben wij geen inkomensverklaring van u nodig.
Bent u student?
Dan mag u in plaats van een inkomensverklaring ook een bewijs van studiefinanciering
van DUO aanleveren. Gaat u als student samenwonen met iemand die werkt? Dan
hebben wij wel een inkomensverklaring van u nodig. Studeert u in het buitenland? Lever
dan in plaats van de inkomensverklaring een bewijs van inschrijving van de hogeschool
of universiteit in.
Woonverleden
U huurt op dit moment een woning bij een andere verhuurder dan Domijn
Vraag bij uw huidige verhuurder een verhuurdersverklaring aan. Hierop staat of u de
huur altijd netjes betaalde en of u wel of geen overlast heeft veroorzaakt.
U woont buiten de gemeente Enschede
Haalt u dan bij de gemeente waar u woont een uittreksel GBA met woonverleden af. Let
op: hier zijn kosten aan verbonden.
Bewindvoerder
Als u een bewindvoerder heeft, dan dient u ook een verklaring aan te leveren van uw
bewindvoerder waarin staat dat hij/zij toestemming geeft voor uw verhuizing.

