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Om op de wachtlijst te komen levert u het volgende bij ons in:

	 Een volledig ingevuld en ondertekend formulier ‘aanvraag tijdelijke huisvesting’.

	 Een volledig ingevulde ‘terugkeerverklaring’ met handtekening van de borgsteller (dit is iemand die garandeert 
dat u, als u de tijdelijke woning moet verlaten, bij hem of haar kunt inwonen). Liefst een familielid. Als u een  
woning heeft gekocht, kunt u als terugkeerverklaring ook een kopie koopcontract inleveren.

		Een kopie van een geldige ID-kaart van uzelf en van de borgsteller.

		Verhuurderverklaring voorzien van stempel (niet van toepassing als u nu een woning van SWZ huurt!) 
Huurt u particulier en de verhuurderverklaring is niet voorzien van een stempel, dan moet u bankafschriften van 
het afgelopen halfjaar overleggen, waaruit de maandelijkse huurbetaling blijkt. Bent u inwonend en heeft u eerder 
een woning/kamer gehuurd, dan moet de verhuurderverklaring door uw laatste verhuurder ingevuld worden. 

 Kunt u geen verhuurdersverklaring inleveren, dan graag de reden invullen:

		Als u nu in een koopwoning woont: een bewijs van hypotheekbetaling d.m.v. bankafschriften van 
 de laatste 6 maanden.

		Een inkomensverklaring. Verplicht in te leveren! De inkomensverklaring is gratis op te vragen bij de belasting-
dienst, 0800 - 0543). U kunt het ook downloaden van de site mijn.belastingdienst.nl Om in te loggen heeft u uw 
DigiD nodig. Ook studenten moeten een inkomensverklaring inleveren! U kunt in plaats hiervan ook een recente 
definitieve aanslag inkomstenbelasting inleveren.

		Uittreksel woonhistorie (niet van toepassing als u nu een woning van SWZ huurt!) Deze kunt u opvragen bij de ge-
meentelijke basisadministratie. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan zes maanden. Woont u in Zwolle, dan kunt 
u deze opvragen via www.zwolle.nl (digitaal aanvragen - uittreksel BRP). U kunt uw woonhistorie ook downloaden 
van de site www.mijn.overheid.nl Om in te loggen heeft u uw DigiD nodig.

		Zelfstandig ondernemer: inschrijfbewijs Kamer van Koophandel.

Procedure  
tijdelijke woning

FORMULIER

http://mijn.belastingdienst.nl
http://www.zwolle.nl
http://www.mijn.overheid.nl
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Wilt u met meerdere personen een woning huren, dan levert iedereen afzonderlijk een terugkeer verklaring en  
de benodigde bijlagen in.
Achteraf inwonen kan, maar alleen met toestemming van SWZ. Er moet eerst toestemming zijn voordat men mag 
intrekken! Hiervoor moet de intrekkende persoon een volledige set formulieren met bijlagen inleveren en daarbij 
vermelden op welk adres men in wil trekken. Inwoning zonder toestemming van SWZ heeft gevolgen voor uw tijdelijke 
huurcontract!

Als u minderjarige kinderen heeft (of co-ouderschap), komt u niet in aanmerking voor tijdelijke verhuur.

Tevens verwachten wij dat u alle woongerelateerde informatie uit uw verleden aan ons verstrekt. Als blijkt dat u 
het formulier niet naar waarheid heeft ingevuld, wordt u geweigerd als kandidaat voor de tijdelijke verhuur.

Hoe levert u het aan?
• afgeven bij ons kantoor aan de Galvaniweg 2 
• mailen naar: ljansen@swz.nl of 
• opsturen naar postbus 40040, 8004 DA Zwolle.

Als u op de wachtlijst staat en er is een woning voor u beschikbaar, dan nemen wij contact met u op om een afspraak 
voor een intake te maken.

De Woningzoeker
Wij adviseren u dringend zich in te schrijven als woningzoekende, zodat u inschrijfduur opbouwt om uiteindelijk op 
eigen kracht een reguliere woning te vinden. Meer informatie hierover is te krijgen via www.dewoningzoeker.nl.
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Ga naar www.swz.nl/contact voor meer informatie Vragen?

mailto:ljansen%40swz.nl?subject=aanvraag%20tijdelijke%20huisvesting
http://www.dewoningzoeker.nl
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