
1 Een zelfstandige woning is een woning waarbij toilet, douche en keuken achter een afsluitbare toegangsdeur liggen.

² Een relatieverbreking vanwege echtscheiding, beëindiging partnerregistratie of samenwoning (minimaal gedurende twee jaar).
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PERSOONSGEGEVENS WONINGZOEKENDE 1

Heer Mevrouw

Voorletters: Achternaam: Geboortedatum:

Woonadres:

Postcode: Woonplaats: Inschrijfnummer:

Verzamelinkomen: Inkomensjaar:

Ik ben doorstromer, want ik laat bij verhuizing zelfstandige woonruimte1 in Nederland leeg achter.

Ik woon daar sinds:

Ik ben herstarter, want ik verlaat zelfstandige woonruimte1 vanwege een relatieverbreking2 en ik heb nog geen zelfstandige woon-

ruimte1 gevonden. Ik woon daar sinds:

Ik ben starter (alle andere gevallen).

PERSOONSGEGEVENS WONINGZOEKENDE 2

Heer Mevrouw

Voorletters: Achternaam: Geboortedatum:

Woonadres:

Postcode: Woonplaats: Inschrijfnummer:

Verzamelinkomen: Inkomensjaar:

Ik ben doorstromer, want ik laat bij verhuizing zelfstandige woonruimte1 in Nederland leeg achter.

Ik woon daar sinds:

Ik ben herstarter, want ik verlaat zelfstandige woonruimte1 vanwege een relatieverbreking2 en ik heb nog geen zelfstandige woon-

ruimte1 gevonden. Ik woon daar sinds:

Ik ben starter (alle andere gevallen).

Vul hieronder uw gegevens zo volledig mogelijk in. U kunt dit formulier opsturen of mailen naar één van de deelnemende  
woningcorporaties. De contactgegevens kunt u vinden op www.entree.nu/contact

Welke inschrijving moet blijven bestaan? De inschrijving van de andere persoon komt na samenvoeging te vervallen. 

AANVRAAGFORMULIER:  
SAMENVOEGEN TWEE INSCHRIJVINGEN

Woningzoekende 1 met inschrijfnummer:

Woningzoekende 2 met inschrijfnummer:

http://www.entree.nu/contact


De gegevens op dit formulier worden bij inschrijving of wijziging in het woningzoekendenregister niet gecontroleerd. Dit gebeurt op het moment dat 
u een woning krijgt aangeboden via Entree. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in uw inschrijving. 
U kunt uw gegevens en registratiedatum direct laten controleren en vastleggen door een uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie 
(BRP) mee te sturen of in te leveren bij uw corporatie. Met dit uittreksel controleert de corporatie of uw adresgegevens en verhuizing(en) correct 
zijn doorgegeven (informeer bij de corporatie of dit voor uw gemeente ook nodig is of dat de corporatie dit zelf kan inzien). Na controle kunt u 
voortaan al uw gegevens zelf wijzigen via de website. www.entree.nu
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CONTACTGEGEVENS

Straatnaam en huisnummer:

Postcode: Telefoonnummer 1: E-mailadres woningzoekende 1:

Woonplaats: Telefoonnummer 2: E-mailadres woningzoekende 2:

PERSOONSGEGEVENS (EVENTUELE) MEEVERHUIZENDEN  (het inkomen hoeft niet ingevuld te worden bij meeverhuizende kinderen)

Meeverhuizende 1:

Voorletters: Achternaam: Geboortedatum:

Geslacht: Relatie: Inkomensjaar:

Man Vrouw Kind Overig

Verzamelinkomen:

Meeverhuizende 2:

Voorletters: Achternaam: Geboortedatum:

Geslacht: Relatie: Inkomensjaar:

Man Vrouw Kind Overig

Verzamelinkomen:

Meeverhuizende 3:

Voorletters: Achternaam: Geboortedatum:

Geslacht: Relatie: Inkomensjaar:

Man Vrouw Kind Overig

Verzamelinkomen:

Meeverhuizende 4:

Voorletters: Achternaam: Geboortedatum:

Geslacht: Relatie: Inkomensjaar:

Man Vrouw Kind Overig

Verzamelinkomen:

ONDERTEKENING

Ik ga akkoord met de privacy verklaring:  

https://www.entree.nu/hoe-werkt-het/inschrijven/wat-is-de-privacy-verklaring-van-entree/

Datum: Handtekening(en):

https://www.entree.nu/hoe-werkt-het/inschrijven/wat-is-de-privacy-verklaring-van-entree/
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