
 

 
Toelichting bij een aanvraag voor woningruil 
 
U wilt met iemand van woning ruilen 
woCom bemiddelt niet bij een woningruil. U zoekt dus zelf een geschikte kandidaat.  
Heeft u een ruilkandidaat gevonden, dan geldt een aantal voorwaarden voordat er door de 
verhuurders toestemming kan worden verleend. woCom bekijkt in ieder geval altijd de hele situatie en 
neemt op basis daarvan een besluit. 
 
Voorwaarden 

 Het gaat om een echte woningruil, dat wil zeggen dat beide huurders de intentie hebben om zich 
blijvend in elkaars woning te vestigen; 

 Beide ruilpartners huren minimaal één jaar in de huidige woning (dit geldt niet bij alle 
verhuurders); 

 Er wordt voldaan aan de eisen die gelden bij toewijzing van de woning, onder andere m.b.t. 
leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling; 

 Er mag geen sprake zijn van (een verleden van) huurachterstand of overlast in de huidige woning, 
noch bij de ruilkandidaat, noch bij u zelf; 

 De achter te laten woning moet technisch in orde zijn; 

 Bij woningruil wordt een nieuwe huurprijs vastgesteld; houdt u rekening met een verandering van 
huurtoeslag! U kunt geen aanspraak maken op de mogelijk lagere huur van uw ruilpartner; 

 Na een woningruil geldt de verplichting om de nieuwe woning minimaal één jaar te huren. 
 
Hoe vraagt u woningruil aan? 

 Heeft u een kandidaat gevonden en voldoet u beiden aan bovenstaande voorwaarden, dan vullen 
u en uw ruilkandidaat het formulier “Aanvraag woningruil” volledig in. 

 U en uw ruilkandidaat leveren de formulieren én alle benodigde documenten, zoals vermeld op 
het aanvraagformulier, bij beide verhuurders in. 

 U en uw ruilkandidaat zorgen ervoor dat u beiden ingeschreven staat als woningzoekende bij de 
corporatie waar u wilt gaan huren. De verhuring van de woning(en) van woCom vindt plaats via 
wooniezie. Dat wil zeggen dat u administratiekosten (€50,-) bent verschuldigd en dat u nadat de 
woningruil definitief is, wordt uitgeschreven.  

 Na ontvangst van de aanvraag, nodigen wij u uit voor een gesprek. Ook wordt er een afspraak 
gemaakt voor een woninginspectie. 

 Hierna gaat de corporatie de woningruil beoordelen. Binnen 14 dagen ontvangt u hierover 
schriftelijk bericht van ons. Ingeval van goedkeuring dient u op dit moment de huur van uw woning 
op te zeggen. 

 
Geen toestemming 
De aanvraag voor woningruil wordt niet in behandeling genomen als: 

 één van de ruilpartners inwonend is en dus formeel geen huurder 

 één van de betrokken woningen een bijzondere bestemming heeft, zoals: 
► een woning met WMO aanpassingen 
► een wisselwoning 
► een sloopwoning 
► een renovatiewoning 
► een woning met bijzondere toewijzingsafspraken 

 
Vragen 
Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen? Neemt u dan contact op met woCom en 
vraag naar een van onze verhuurmedewerkers. Telefoon: 0493-497666. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Aanvraagformulier woningruil voor de woningen: 
………………………………..  en …………………………………….. 

 

Gegevens van de huurder(s) van woCom: 
 

Naam en voorletters 
 

                                                                                         m/v 

Geboortedatum:          /         / 

Adres: 
 

 

Postcode: 
 

                                    Woonplaats: 

Telefoonnummer/   
e-mailadres: 

 

Naam partner 
 

                                                                                         m/v 

Burgerlijke staat O gehuwd/gereg. partnerschap         O alleenstaand          
O samenwonend 

Gezinssamenstelling 
 

 
....   kinderen                ....  andere inwonende(n) 

Waarom wilt u 
ruilen? 
 
 
 

 

Opmerkingen: 
 
 
 
 

 

Handtekening 
aanvrager: 
 

 

Handtekening 
partner: 
 

 

 
 
 
De volgende documenten dienen ingeleverd te worden bij de aanvraag woningruil*: 
 IB-60 formulier van aanvrager, partner en alle meeverhuizende gezinsleden boven de 18 jaar, over   
    het voorafgaande kalenderjaar  
 Laatste 3 salarisstroken of uitkeringsspecificaties van alle hierboven genoemde personen 
 Kleurenkopie legitimatiebewijs van alle hierboven genoemde personen 
 Uittreksel uit het bevolkingsregister (niet ouder dan 3 maanden) met uw woonverleden 

(behalve als u woonachtig bent in Helmond) 
 
 
 
* Let op: indien de gegevens niet compleet zijn, kunnen wij de aanvraag niet in behandeling  
   nemen. 
 
 
 
 
 



 

 

Aanvraagformulier woningruil voor de woningen: 
………………………………..  en …………………………………….. 

 

Gegevens van de ruilkandidaat: 
 

Naam en voorletters 
 

                                                                                         m/v 

Geboortedatum:          /         / 

Adres: 
 

 

Postcode: 
 

                                                 Woonplaats: 

Telefoonnummer/   
e-mailadres: 

 

Naam/voorletters 
partner 

                                                                                         m/v 

Burgerlijke staat O gehuwd/gereg. partnerschap         O alleenstaand         
O samenwonend 

Gezinssamenstelling 
 

 
....   kinderen                ....  andere inwonende(n) 

Mijn huidige woning 
is een: 

O eengezinswoning 
O seniorenwoning 
O appartement met lift 
O appartement zonder lift 

Grootte huidige 
woning: 

 
… slaapkamers         zolder ja/nee          vaste trap naar zolder ja/nee 

Huidige huurprijs per 
maand: 

 
€ ……. Kale huur               € ………. servicekosten 

Huidige verhuurder: 
 

 

Waarom wilt u 
ruilen? 
 
 

 

Opmerkingen: 
 
 

 

Handtekening 
aanvrager: 

 

Handtekening 
partner: 

 

 
 
De volgende documenten dienen ingeleverd te worden bij de aanvraag woningruil*: 
 IB-60 formulier van aanvrager, partner en alle meeverhuizende gezinsleden  boven de 18 jaar,  
    over het voorafgaande kalenderjaar  
 Laatste 3 salarisstroken of uitkeringsspecificaties van alle hierboven genoemde personen 
 Kleurenkopie legitimatiebewijs van alle hierboven genoemde personen 
 Uittreksel uit het bevolkingsregister (niet ouder dan 3 maanden)  met uw woonverleden 
 Door uw huidige verhuurder ingevulde en ondertekende verhuurdersverklaring    
 
* Let op: indien de gegevens niet compleet zijn, kunnen wij de aanvraag niet in behandeling  
   nemen. 
 
 


