
 

 

Aanvraagformulier  
Toestemming tot inwoning 

Het aanvraagformulier ‘Toestemming tot inwoning’ moet volledig ingevuld ingeleverd worden bij 
Mozaïek Wonen. Uw aanvraag wordt binnen 10 werkdagen in behandeling genomen. Overschrijding 
van de maximum bewoning is altijd een reden tot afwijzing. 

Bij uw aanvraag voegt u een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de hoofdhuurder en 
van de toekomstige inwoner. Onder een legitimatiebewijs wordt verstaan een geldig paspoort, 
identiteitskaart of rijbewijs.  

 
Gegevens woning 
 
Straat en huisnummer  ………………………………………………………………………………… 
 
Postcode en plaats  ………………………………………………………………………………… 
 
Gegevens aanvrager (hoofdhuurder) 
 
Naam en voorletters  ………………………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum   ………………………………………………………………………………… 
 
Geslacht   M / V 
 
Inwonende partner  J / N  
 
Aantal kinderen    ……………… 
 
Aantal overige inwonenden ……………… 
 
Telefoon overdag   ………………………………………………………………………………… 
 
E-mail       ………………………………………………………………………………… 

 
Gegevens toekomstige inwoner 

 
Naam en voorletters  ………………………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum        ………………………………………………………………………………… 
 
Geslacht   M / V 
 
Eventueel meeverhuizende  
kinderen                           ………………………………………………………………………. 
 
Huidig adres   ………………………………………………………………………………… 
 
Is uw vorige adres een zelfstandige woning geweest?  J / N   
Zo ja, voeg een verhuurdersverklaring van uw vorige verhuurder toe.  

Type inwoning  □ Tijdelijk  

□ Voorgoed 

 
 



 

 

 
 
Reden van verzoek      ................................................................................................... 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

 
De inwoner is uw □ ouder (s)    □ dochter/zoon 
   □ broer     □ zus 
   □ echtgeno(o)t(e)   □ anders,…………………………….      

 
Deze aanvraag heeft mede betrekking op: 
(naam, voornamen, geslacht en geboortedatum) 
 
1. .......................................................................................... m/v ....... / ........ / ........ 

2. .......................................................................................... m/v ....... / ........ / ........ 

3. .......................................................................................... m/v ....... / ........ / ........ 

4. .......................................................................................... m/v ....... / ........ / ........ 

5. .......................................................................................... m/v ....... / ........ / ........ 

 
Datum voorgenomen verhuizing      
 
.................................................................................... 
 
 
Uittreksel bevolkingsregister 
Wanneer de toekomstige inwoner nu niet in Gouda woont, moet u het origineel uittreksel van de Basis 
Registratie Persoonsgegevens van de Gemeente toevoegen. Het uittreksel, met daarop de historische 
adresgegevens, is maximaal drie maanden oud.  
Woont de toekomstige inwoner al wel in Gouda, dan geeft deze door ondertekening van dit formulier 
toestemming dat wij zijn of haar gegevens mogen opvragen. 

Verklaring aanvrager  

Aan de toekomstige inwoner wordt gevraagd deze aanvraag mede te ondertekenen. Inwoner verklaart 
hiermee in te stemmen met navraag over het woonverleden bij huidige/vorige verhuurder. Getoetst 
wordt op overlast (bij inwoner en/of huurder) en huurschulden (bij inwoner en/of huurder). Een 
antecedentenonderzoek bij politie kan deel uitmaken van het onderzoek.  
Uitkomst van ons onderzoek kan een reden tot afwijzing van uw verzoek tot inwoning zijn. 

Ondertekening 

Aldus naar waarheid ingevuld, 
 
Datum    …………………………………. 
 
Plaats    …………………………………. 
 
 
Handtekening huurder  …………………………………. 
 
 
Handtekening inwoner(s) …………………………………. 
 
 

 
 


