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ENST U DE WONING? 



Wat wilt u? 

GEGEVENS OMTRENT GEWENSTE WOONRUIMTE: 

In welke wijk wenst u een woning? 
(meerdere keuzemogelijkheden) 

Welk soort woning wenst 
u te betrekken?

1 D Binnenstad 
2 D Dullaert 
3 D Moerschans / Linie 
4 D Glacisweg/ Zoutestraat 
5 D Nieuw-Hulst 

 gezinswoning 

6 D Tragel 
(componistenbuurt) 

7 D Blaauwe Hoeve 
zorgappartement 

 appartement 

8 D Groote Kreek 
9 D Geen voorkeur 

 seniorenwoning 

Wenst u een tuin? ja   nee Gewenst aantal slaapkamers: 

Welk bedrag kunt u maximaal aan huur betalen:  

Heeft u eerder een woning van Woonstichting Hulst gehuurd? 

     ja      nee 

Zo ja, welk adres? 

Heeft u huisdieren? 

      ja     nee 

Zo ja, welke en hoeveel? 

Verplicht invullen! Vermeld hier wat uw woonwensen zijn en waarom u in de kern Hulst wilt huren: 

Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen indien alle gegevens aanwezig zijn: 

* - Kopie identiteitsbewijs van u en uw eventuele partner.
* - Een inkomensverklaring van u en uw eventuele partner (op te vragen bij de Belastingdienst:

tel. 0800-0543 of zelf downloaden via Mijn Belastingdienst) of een kopie definitieve aanslag
inkomstenbelasting van het voorgaande jaar 

- een kopie loonstrook van de laatste maand; bij weekloon vier aaneengesloten salarisspecificaties van
u en uw eventuele partner

* - Bij huurwoning: verhuurdersverklaring op te vragen bij uw huidige verhuurder
- Bij eigen woning: WOZ-beschikking.

Na ontvangst van uw volledige aanvraag nemen wij deze in behandeling. Formulieren die niet volledig zijn 
ingevuld, getekend of waar noodzakelijke bijlage(n) ontbreken, worden niet in behandeling genomen. U 
ontvangt geen registratienummer of inschrijvingsbewijs. Als wij u een woning toewijzen ontvangt u hiervan 
schriftelijk bericht. 

Hierbij verklaar ik dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en er tevens mee akkoord te gaan dat 
de gegevens zullen worden opgenomen en verwerkt in een persoonsregistratie, zonodig winnen wij informatie 
in over de juistheid van uw gegevens.  

Datum en plaats

Handtekening 
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