
1/4Ik vraag toestemming verhuur aan

Mijn gegevens

Naam:  ___________________________________________________________ O m O v

   __________________________________________________________________

Geboortedatum:   ______________  -  ________________  -  _________________  (dd – mm – jjjj)

Burgerservicenummer:  __________________________________________________________________

Straat/huisnummer:   __________________________________________________________________

Postcode/woonplaats:   ______________     _________________________________________________

Telefoonnummer:  __________________________________________________________________

E-mailadres:  __________________________________________________________________

Beroep:  __________________________________________________________________

Dienstverband:  __________________________________________________________________

In dienst sinds:  __________________________________________________________________

Burgerlijke staat: O Getrouwd in gemeenschap van goederen

  O Getrouwd met huwelijkse voorwaarden

  O Geregistreerd partner met partnerschapsvoorwaarden

  O Geregistreerd partner met partnerschapsvoorwaarden

  O Samenwonend

Gegevens partner (indien van toepassing)

Voornaam:  ___________________________________________________________ O m O v

Achternaam:  __________________________________________________________________

Geboortedatum:   ______________  -  ________________  -  _________________  (dd – mm – jjjj)

Burgerservicenummer:  __________________________________________________________________

Straat/huisnummer:   __________________________________________________________________

Postcode/woonplaats:   ______________     _________________________________________________

Telefoonnummer:  __________________________________________________________________

E-mailadres:  __________________________________________________________________

Beroep:  __________________________________________________________________

Dienstverband:  __________________________________________________________________

In dienst sinds:  __________________________________________________________________
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Gegevens financieel adviseur

Naam:  ___________________________________________________________ O m O v

Relatienummer:  __________________________________________________________________

Straat/huisnummer:  __________________________________________________________________

Postcode/woonplaats:  __________________________________________________________________

Telefoonnummer:  __________________________________________________________________

E-mailadres:  __________________________________________________________________

Let op! Heb ik geen financieel adviseur? Dan vul ik het formulier ‘Afstand financieel adviseur’ in en stuur dit samen met het formulier 
‘Ik vraag toestemming verhuur aan’ en de overige documenten op

Leninggegevens

Leningnummer:  __________________________________________________________________

WOZ waarde (meest recent)  € _________________________________________________________________

Waardepeildatum:  ______________  -  ________________  -  _________________  (dd – mm – jjjj)

Reden verhuur 

  IK WORD DOOR MIJN HUIDIGE WERKGEVER UITGEZONDEN NAAR HET BUITENLAND

Ik stuur de volgende documenten mee met het formulier ‘Toestemming verhuur’:

 • Kopie legitimatiebewijs van de aanvragers

 • Kopie legitimatiebewijs van de huurder(s), indien al bekend

 • (concept) Huurovereenkomst

 • Akkoord opstalverzekeraar

 • Originele werkgeversverklaring

 • Kopie recente salarisstrook

 • Kopie van de overeenkomst dat ik voor mijn werk naar het buitenland wordt gezonden

 • Een brief met daarin een goed gemotiveerd verzoek tot verhuur van de woning
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  MIJN WONING STAAT LEEG EN IK DOE EEN BEROEP OP DE LEEGSTANDSWET

Ik stuur de volgende documenten mee met het formulier ‘Toestemming verhuur’

 • Kopie legitimatiebewijs van de aanvrager(s)

 • Kopie legitimatiebewijs van de huurder(s), indien al bekend

 • (concept) Huurovereenkomst

 • Akkoord opstalverzekeraar

 • Originele werkgeversverklaring

 •   Kopie meest recente salarisstrook. Ontvang ik een uitkering of ben ik met pensioen?  

Dan stuur ik een kopie mee van mijn uitkering- of pensioenoverzicht

 • Vergunning van de gemeente op basis van Leegstandswet

 • Oorspronkelijke verkoopopdracht

 •  Verklaring van de verkopend makelaar dat de woning in de verkoop staat en daarbij de vermelding 

van de vraagprijs

 •  Bewijs van het nieuwe woonadres (uittreksel uit de gemeentelijke basis administratie of een kopie 

van de energierekening)

 •  Opgave van de dubbele lasten (graag bewijsstukken/ afschriften meesturen)

 •  Inkomsten/ uitgave formulier met kopieën van de desbetreffende rekeningen en/ of rekeningafschriften  

(voor formulier zie als bijlage bij de checklist)

 • Een brief met daarin een goed gemotiveerd verzoek tot verhuur van de woning

  ANDERE REDEN, NAMELIJK   __________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________

  Alle ‘andere redenen’ voor verhuur worden door IQWOON per individuele situatie behandeld.
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Vervolg 

Geeft IQWOON toestemming om de woning te verhuren? Dan ontvang ik van IQWOON de volgende documenten:

 • Ontruimingsverklaring van de huurders

 • Akte van verhuur

 • Pandakte voor de huurpenningen

Pas nadat IQWOON deze documenten met mijn handtekening heeft ontvangen, ontvang ik definitief de toestemming  

om de woning te verhuren

Ondertekenen 

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld en daarom zet ik hieronder mijn handtekening

Datum:  ______________________________________ Plaats:    _____________________________________

Naam:  ______________________________________  Naam:    _____________________________________

Handtekening:    ______________________________________ Handtekening:  _____________________________________

Opsturen 

Ik stuur het ingevulde formulier met mijn handtekening en de gevraagde documenten op naar: iqvraag@iqwoon.nl

IQWOON adviseert mij om het formulier in te vullen met mijn financieel adviseur. Doe ik dit niet?  

Dan moet ik niet vergeten om het formulier ‘Afstand financieel adviseur’ mee te sturen.
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