Aanvraag
huisvestingsvergunning

Meer over de Aanvraag
huisvestingsvergunning
www.rotterdam.nl

Hulp bij invullen

Bel 14 010 (telefoonnummer van de gemeente)   

Persoonlijke gegevens

De gemeente gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Meer
informatie op www.rotterdam.nl/privacy

Over dit formulier

Deel 1 van dit formulier kunt u (ook) online invullen en
(tussendoor) opslaan. Deel 2 van dit formulier laat u
invullen en ondertekenen door de verhuurder van de
woning.

Een huisvestingsvergunning aanvraag kan ingediend worden via Rotterdam.nl of op
afspraak aan de balie.
Deel 1
Wilt u een woonruimte gaan huren in een gebied waar op basis van
de Rotterdamwet een huisvestingsvergunning nodig is? Vul dan deze
aanvraag volledig in en voeg de gevraagde documenten toe.

Informatie huisvestingsvergunning
Voor sommige huurwoningen heeft u een huisvestingsvergunning (HVV) nodig. Op https://
www.rotterdam.nl/loket/huisvestingsvergunning/ kunt u zien of u voor de woning waar u
wilt gaan wonen een huisvestingsvergunning nodig heeft.
U moet dan voldoen aan de regiovereiste of inkomenseis en/of de gemeente onderzoekt
of u in het verleden overlast heeft veroorzaakt of crimineel gedrag heeft vertoond. Op
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/screening-huurders/ vindt u meer informatie over
screening.
1. Uw nieuwe adres

Straat

165 DV 12 21

Postcode
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Woonplaats

Huisnummer

2. Uw gegevens (hoofdaanvrager)

Achternaam

Voorna(a)m(en)

Geboortedatum

Geboorteplaats

Burgerservicenummer

Telefoonnummer

3. Gaat u wonen in één van de hieronder genoemde buurt of straat?
Bloemhof:
Abcoudestraat, Ericaplein, Geraniumstraat, Lavendelstraat, Lobeliastraat, Marentakstraat,
Narcissenstraat, Odastraat, Oleanderstraat, Pimpernelstraat, Putsebocht,
Salviahof, Sint-Andriesstraat, Stokroosstraat
Hillesluis:
Christiaan de Wetstraat, Dahliastraat, De la Reystraat, Kegelstraat, Kokerstraat, Noordpolderstraat, Schildstraat, Wapenstraat, Wielerstraat
Carnisse:
1e Carnissestraat, Bevelandsestraat, Carnisselaan, Carnissesingel, Ebenhaëzerstraat,
Kruizemuntstraat, Meester Arendstraat, Quintstraat, Utenhagestraat, Wolphaertsbocht,
Zandblokstraat
Oud Charlois:
Bas Jungeriusstraat, Brielselaan, Frans Bekkerstraat, Gouwstraat, Pendrechtstraat
Tarwewijk:
Blankenburgstraat, Borselaarstraat, De Manstraat, Heenvlietstraat, Hekelingenstraat,
Groepstraat, Moerkerkestraat, Polslandstraat Rijsoordstraat, Roggestraat,
Spijkenissestraat, Stoppelstraat, Tarwestraat, Verschoorstraat, Wieldrechtstraat, Wolphaertsbocht
Ja, ga dan naar 4

Nee, ga dan naar 7

4. Woont u in de gemeente Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den
IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen of Westvoorne?
Ja, ga dan naar 5

Nee, ga dan naar 6

5. Heeft u in de afgelopen zes jaar onafgebroken in één of meer van deze gemeenten
gewoond en ingeschreven gestaan?
Ja, ga dan naar 7
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Nee, ga dan naar 6

Weet ik niet,
ga dan naar 6

6. Wat is uw inkomen en dat van uw andere gezinsleden die meeverhuizen?
Soort inkomen en de stukken die u moet bijvoegen (u voegt bij uw aanvraag ook stukken
van het inkomen van uw andere gezinsleden):
a. Loon of salaris

Loonspecificaties én bijbehorende bankafschriften van de laatste drie maanden of als u
korter dan 3 maanden voor uw huidige werkgever werkt, een recente werkgeversverklaring.

b. Inkomen als zelfstandige
of inkomen
uit eigen zaak

Inschrijving van de Kamer van Koophandel en
de laatste winst- en verliesrekening (ten minste
van de laatste 5 maanden) met daarop een
stempel en handtekening van een boekhouder/
accountant.

c. Inkomen uit AOW

U hoeft hier geen bewijsstukken voor aan te
leveren.

d. Pensioen of vervroegd
pensioen

Jaaropgave of specificatie van de pensioenuitkering.

e. Studiefinanciering

Uw laatst ontvangen betalingsoverzicht van de
DUO of een schoolverklaring.

f. Anders

U komt alleen in aanmerking voor een huisvestingsvergunning, wanneer u inkomen heeft uit
één of meerdere bij a tot en met e genoemde
typen inkomen.

7. Wie verhuist er met u mee?
Uw huishouden kan (naast uzelf) bestaan uit uw echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner
en/ of kind(eren). Iemand die bij u op kamers woont, hoort niet bij uw huishouden.
Niemand, ga naar 9

Kind(eren), vul gegevens in

Echtgeno(o)t(e)/geregistreerde partner,
vul gegevens in

Anders

Persoon 1

Achternaam

Partner
Persoon 2

Achternaam

Partner
Persoon 3

Achternaam

Partner
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Voorletters

Kind
Voorletters

Kind
Voorletters

Kind

Geboortedatum

Anders
Geboortedatum

Anders
Geboortedatum

Anders

Persoon 4

Achternaam

Partner

Voorletters

Geboortedatum

Kind

Anders

9. Verklaring
Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Ik weet dat ik pas in de woning mag wonen,
nadat ik een huisvestingsvergunning heb gekregen. Als ik van de gemeente geen huisvestingsvergunning krijg, mag ik niet in de woning wonen.
Naam

Handtekening

Zijn er bijzonderheden waar wij rekening mee moeten houden, bij de beoordeling van uw aanvraag?

Wanneer u voldoet aan de voorwaarden ontvangt u een huisvestingsvergunning. De
gemeente verstrekt één huisvestingsvergunning per adres. De huisvestingsvergunning
wordt verstrekt aan de persoon die de aanvraag indient en deel 1 van dit formulier ondertekent
(hoofdaanvrager).
Vraagt u de huisvestingsvergunning digitaal aan? De hoofdaanvrager ontvangt dan
een e-mail zodra de huisvestingsvergunning digitaal klaar staat in de zaak. Vraagt u de
huisvestingsvergunning aan de balie aan? De hoofdaanvrager krijgt de huisvestingsvergunning dan direct op papier mee.
Dwangsomregeling
De gemeente Rotterdam moet binnen 6 weken een antwoord geven op uw aanvraag
huisvestingsvergunning. Als de gemeente zich hier niet aan houdt, dan heeft u onder
bepaalde voorwaarden recht op een geldbedrag (dwangsom). Meer informatie over de
dwangsomregeling en het formulier dat u moet invullen en opsturen vindt u op Rotterdam.
nl/dwangsomregeling.
Let op! U vraagt de verhuurder van de woning deel 2 van dit aanvraagformulier
(bereidverklaring) in te vullen.

Meenemen naar de afspraak
Vraagt u uw huisvestingsvergunning aan de balie aan? Dan neemt u deel 1 en deel 2 van
dit formulier volledig ingevuld mee naar de afspraak.
Op de website leest u welke documenten u nog meer mee moet nemen naar de afspraak
https://www.rotterdam.nl/loket/huisvestingsvergunning/
Vraagt u uw huisvestingsvergunning online aan? Dan voegt u deel 2 van het formulier
volledig ingevuld toe aan uw aanvraag. Deel 1 van het formulier hoeft u niet in te vullen.
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Bereidverklaring en
verhuurdersverklaring
(in te vullen door verhuurder)

Deel 2
Wilt u een woonruimte verhuren gelegen in een Rotterdamwet gebied? Of er komt een
persoon inwonen in een woonruimte die u verhuurt? Vult u dan dit formulier volledig in.
1. De huisvestingsvergunning wordt aangevraagd door (gegevens hoofdhuurder/
persoon die komt inwonen bij de hoofdhuurder):
Achternaam

Voorna(a)m(en)

Geboortedatum

Geboorteplaats

Deze persoon gaat de woning huren
Deze persoon gaat inwonen bij de hoofdhuurder

2. De huisvestingsvergunning wordt aangevraagd voor het volgende adres:
Straat

Postcode

Huisnummer

Woonplaats

3. Hier kunt u de personen vermelden die naar het bovenstaande adres verhuizen:
Naam

Geboortedatum

Naam

Geboortedatum

Naam

Geboortedatum

4. Is het een zelfstandige woning of gaat het om kamerverhuur?
Zelfstandige woonruimte, ga naar 6
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Kamerverhuur, ga naar 5

5. Aantal kamers in de woning op het moment dat u de woning verhuurt?

U bent
Eigenaar, ga naar 8

Beheerder, ga naar 7

Verhuurder, ga naar 7

7. Gegevens van de eigenaar van de woning
Achternaam

Voorna(a)m(en)

Telefoonnummer

Emailadres

8. Verklaring van degene die de woning verhuurt (eigenaar, verhuurder of beheerder)
Naam

Straat

Postcode

Nummer

Woonplaats

Bezoekadres

Indien bezoekadres afwijkend is invullen.
Telefoonnummer

Emailadres

9. Verhuurder verklaart, indien artikel 9 (voorrang aan maatschappelijke beroepen)
van toepassing is,
dat hij voorrang heeft gegeven aan een van de maatschappelijke beroepen.
dat hij geen voorrang heeft gegeven omdat
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10. De verhuurder verklaart hierbij op de hoogte te zijn van de aangifte van verhuizing en/of aanvraag huisvestingsvergunning (doorhalen wat niet van toepassing is)
van de perso(o)n(en) genoemd bij punt 1 en punt 3 en heeft:
Geen bezwaar tegen de inschrijving op het
opgegeven adres

Wel bezwaar, reden:

Toelichting bezwaar

De verhuurder verklaart ook, indien artikel 10 (screening) van toepassing is, dat hij de
huurder/ inwoner heeft geïnformeerd dat bij de aanvraag van huisvestingsvergunning een
onderzoek op basis van politiegegevens zal plaatsvinden van de huurder en de
medebewoners van 16 jaar en ouder.
Datum

Handtekening

Stempel verhuurder (indien mogelijk)
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Plaats

