
Informatiekaart Wooniezie aanbieding

Meer informatie nodig?
Kijk op onze website www.wocom.nl

Informatiekaart

Wanneer u voor deze woning in aanmerking komt en een aanbieding krijgt, moeten er diverse documenten voor woCom beschikbaar zijn. 

Anders wordt het aanbod ingetrokken. Wij hebben voor u op een rij gezet welke documenten u (en uw eventuele partner) aan uw inschrijving in 

Wooniezie moet toevoegen. 

Om de woningaanbieding definitief te maken, 
levert u de volgende documenten aan van u en uw 
eventuele partner: 
• Kopie geldig legitimatiebewijs van beide zijdes (ook van 

inwonende kinderen);

• Meest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst. 

Deze is beschikbaar via mijn.belastingdienst.nl. U logt 

hiervoor in met uw DigiD of u belt naar de Belastingdienst 

(0800-0543);

• Meest recente inkomensgegevens (3 opeenvolgende 

maandspecificaties en een jaaropgave van alle werkgevers/

inkomstenbronnen);

• Historisch adresuittreksel uit het bevolkingsregister (BRP). 

Deze vraagt u op bij de gemeente waar u woont. Wanneer 

u nu een huurder bent van woCom is dit niet nodig;

• Verhuurdersverklaring(en) van de huurwoning(en) waar 

u de afgelopen 5 jaar heeft gewoond. Wanneer u nu een 

huurder bent van woCom is dit niet nodig;

• Bij echtscheiding vragen wij u om een ondertekend 

echtscheidingsconvenant;

• Heeft u een eigen bedrijf? Dan levert u uw jaarstukken aan 

(opgemaakt door uw accountant) en uw inschrijving van 

de Kamer van Koophandel. 

Aanbieding van de woning
Na beoordeling van uw gegevens, neemt WoCom contact met 

u op. U hoort dan of wij de voorlopige aanbieding definitief 

maken. U krijgt de contactgegevens van de vertrekkende 

huurder. Hierna maakt u een afspraak voor het bezichtigen van 

de woning.

Let op! 
Bij een woningaanbieding levert u alle benodigde 
gegevens compleet in. Lukt dat niet, dan wijzen 
wij u af voor de woning en gaan wij verder met 
de volgende kandidaat. 

Heeft u interesse in deze woning? 
Zorg dat uw gegevens compleet zijn!


