
Dit formulier sturen aan: Gemeente Pijnacker-Nootdorp, t.a.v. afdeling Beleid/Wonen, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker 

Aanvraag huisvestingsvergunning 
Verzoek om vergunning voor het in gebruik nemen van een woning in Pijnacker-Nootdorp. 

 
1. Gegevens aanvrager:  

  

Naam en voorletters:  voorvoegsel(s):  man/vrouw  

Geboortedatum:  geboorteplaats:   

Huidig adres:  nummer:  

Postcode en woonplaats:   

Telefoonnummer:  email:  

Nationaliteit/geboorteland:   

Burgerservicenummer (BSN):   

                              

 2. Gegevens meeverhuizende partner:  

  

Naam en voorletters:  voorvoegsel(s):  man/vrouw  

Geboortedatum:  geboorteplaats:   

Huidig adres:  nummer:  

Postcode en woonplaats:   

Telefoonnummer:  email:  

Nationaliteit/geboorteland:   

Burgerservicenummer (BSN):   

                              

3. Gegevens overige meeverhuizende(n):  

  

Naam en voorletters:  voorvoegsel(s):  man/vrouw  

Geboortedatum:  geboorteplaats:   

Burgerservicenummer (BSN):   

Nationaliteit/geboorteland:   

 

Naam en voorletters:  voorvoegsel(s):  man/vrouw  

Geboortedatum:  geboorteplaats:   

Burgerservicenummer (BSN):   

Nationaliteit/geboorteland:   

 



Naam en voorletters:  voorvoegsel(s):  man/vrouw  

Geboortedatum:  geboorteplaats:   

Burgerservicenummer (BSN):   

Nationaliteit/geboorteland:   

 

Naam en voorletters:  voorvoegsel(s):  man/vrouw  

Geboortedatum:  geboorteplaats:   

Burgerservicenummer (BSN):   

Nationaliteit/geboorteland:   

 

4. Gegevens te betrekken huurwoning in te vullen door de verhuurder/beheerder: 

  

Adres: nr.: postcode:  

Type woning: woonoppervlakte:  

Kale huur per maand €: datum bewoning:  

Naam verhuurder/beheerder:  

Adres: nr.: Plaats:  

Telefoonnummer: datum ondertekening:  

              

   

    Handtekening en stempel:  

  

5. Toelichting (indien van toepassing) en ondertekening:  

  

 

 

 

 

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend te:  

  

  plaats  _______________________________________   datum _______________________________ 

 

 

 

handtekening aanvrager handtekening partner 

  

Verder bijvoegen:  

1. kopie geldig legitimatiebewijs 

2. uittreksel uit basisadministratie van de gemeente van herkomst 

3. inkomensspecificatie werkgever of uitkeringsinstantie (bruto maandinkomen) 

4. verklaring van de eigenaar, corporatie of makelaar waaruit blijkt dat de eigenaar bereid is de woning in 

gebruik te geven.  

Het onjuist verstrekken van gegevens kan tot gevolg hebben dat de verleende huisvestingsvergunning wordt 

ingetrokken. 



Dit formulier sturen aan: Gemeente Pijnacker-Nootdorp, t.a.v. afdeling Beleid/Wonen, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker 

Toelichting 

 

Inkomensspecificatie huishoudinkomen. 

Het huishoudinkomen is het totale fiscale jaarinkomen van alle leden van het huishouden, met 

uitzondering van thuiswonende (pleeg) kinderen jonger dan 18 jaar. Bestaat uw huishouden uit meerdere 

personen dan telt u het inkomen van uzelf, uw partner en andere meerderjarige huisgenoten, (pleeg) kinderen 

 ouder dan 18 jaar bij elkaar op. Het inkomen van uw thuiswonende (pleeg) kinderen jonger dan 18 jaar telt 

niet mee. U vindt het fiscaal jaarinkomen op: 

 

en B-60 verklaring. Deze is gratis op te vragen bij de belastingdienst, tel.nr. 0800-0543. U heeft 

een B60 nodig van alle meerderjarige personen die mee verhuizen (behalve van uw kinderen jonger dan 18 

jaar). 

Voor de aanvraag heeft u uw Burgerservicenummer (BSN) nodig. Dit nummer staat op uw 

paspoort, uw identiteitskaart en uw rijbewijs; of 

Uw jaarinkomen te nemen van uw definitieve berekening orgstoeslag; of 

Het fiscaal inkomen van uw belastingaanslag definitieve en/of voorlopige teruggave te nemen 

 

 

Na de verlening van de woonvergunning ontvangt u separaat een acceptgiro voor de legeskosten. Kijk voor 

de actuele legeskosten op www.pijnacker-nootdorp.nl onder bestuur>verordeningen>belastingen, 

retributies en heffingen>legesverordening. 

 

 


