
 

 

 
 
 
 

S P L I T S I N G S F O R M U L I E R 
 

 

 

De inschrijving onder inschrijfnummer  ……………………..     willen wij graag splitsen. 

 

 

 

De inschrijving blijft op naam staan van de hoofdaanvrager: 

 

 

Naam:  …………………………………………………………………………. 

 

Adres:  ………………………………………………………………………….  

 

Postcode:  …………………………………………………………………………. 

 

Woonplaats:  …………………………………………………………………………. 

 

Geboortedatum: …………………………………………………………………………. 

 

 

De mede-aanvrager, ……………………………………………… wordt opnieuw ingeschreven onder  

 

een nieuw nummer. Vul dan wel bijgevoegd inschrijfformulier in. Zonder een  

 

inschrijfformulier kunnen wij geen nieuwe inschrijving maken. 

 

 

 

Datum    Handtekening    Handtekening 

    Hoofdaanvrager   Mede-aanvrager 

 

 

 

……………………..  ……………………………   …………………………… 

 

 

 

 

Vul dit formulier in en stuur het, samen met het inschrijfformulier, op naar: 

WoonService 
Antwoordnummer 10006 

5200 VB ‘s-Hertogenbosch 

 
  



 

 

INSCHRIJFFORMULIER 
 
Gegevens hoofdaanvrager 

 
Ik wil me inschrijven voor :   huurwoningen 

       studentenwoningen 

       overig 

 

Voorletters  Tussenvoegsel  

Achternaam  Geboortedatum  

    

Fisc jaarinkomen  Inkomensjaar  

Geslacht:  man    vrouw 

 

 

 

 

 

Straat  Huisnummer  

Postcode  Plaats  

Land    

    

Telefoonnr 1    

Telefoonnr 2  
 

 
 

Telefoonnr 3    

 

Wilt u per email corresponderen ?     ja  

 

     Indien ja : uw emailadres :  

 

Als u een ander correspondentieadres heeft als boven ingevuld kunt u dat hieronder aangeven 

 

Straat  Huisnummer  

Postcode  Plaats  

Land    

 

Hoe woont u momenteel ?     In huurwoning van corporatie 

      In woning van particuliere verhuurder 

      In een koopwoning 

      Op kamers 

      Op kamers met eigen toilet douche en keuken 

      Bij ouders 

      Bij partner 

      In huur/koop woning maar partner blijft achter 

      Bij anderen 

      In het buitenland 

      In een (zorg) instelling 

      Scheepvaart 

      Adhoc / antikraak 

      Scheepvaart 

      Geen vaste woon of verblijfplaats. 

Uw woont zo sinds (datum)  



 

 

 

 

 

 
Gegevens mede-aanvrager 
 

 
 
 

Voorletters  Tussenvoegsel  

Achternaam  Geboortedatum  

    

Fisc jaarinkomen  Inkomensjaar  

 

Geslacht: 

 

 man     vrouw   

Straat  Huisnummer  

Postcode  Plaats  

Land    

    

Telefoonnr 1    

Telefoonnr 2  
 

 
 

Telefoonnr 3    

 

Wilt u per email corresponderen ?     ja  

 

     Indien ja : uw emailadres :  

 

Als u een ander correspondentieadres heeft als boven ingevuld kunt u dat hieronder aangeven 

 

Straat  Huisnummer  

Postcode  Plaats  

Land    

 

 

Hoe woont u momenteel ?     In huurwoning van corporatie 

      In woning van particuliere verhuurder 

      In een koopwoning 

      Op kamers 

      Op kamers met eigen toilet douche en keuken 

      Bij ouders 

      Bij partner 

      In huur/koop woning maar partner blijft achter 

      Bij anderen 

      In het buitenland 

      In een (zorg) instelling 

      Scheepvaart 

      Adhoc / antikraak 

      Scheepvaart 

      Geen vaste woon of verblijfplaats. 



 

 

 

 

 

 

Gegevens meeverhuizenden 
 

 

Voorletters  Tussenvoegsel  

Achternaam  Geboortedatum  

 

Geslacht:    man       vrouw 

 

Relatie tot hoofdaanvrager :  kind 

      overig 

 

Voorletters  Tussenvoegsel  

Achternaam  Geboortedatum  

 

Geslacht:    man       vrouw 

 

Relatie tot hoofdaanvrager :  kind 

      overig 

 

Voorletters  Tussenvoegsel  

Achternaam  Geboortedatum  

 

Geslacht:    man       vrouw 

 

Relatie tot hoofdaanvrager :  kind 

      overig 

 

Voorletters  Tussenvoegsel  

Achternaam  Geboortedatum  

 

Geslacht:    man       vrouw 

 

Relatie tot hoofdaanvrager :  kind 

      overig 

 

 

 

Voor inschrijving is een betaling nodig middels een eenmalige machtiging. 

 

Van welk IBAN-nummer moet er worden 

afgeschreven ?  

 

 

 

 Ik ga akkoord met de inschrijfvoorwaarden (zie site)  

 

 

U kunt dit formulier opsturen naar : 

WoonService,  

Antwoordnummer 10006,  

5200VB te ‘s-Hertogenbosch 


