
 

Checklist aanvullende gegevens  
HuurwoninginRotterdam.nl  
  
Ik ben in loondienst 
Heeft u bezichtigd en wilt u in aanmerking komen voor de woning? Dan dient u de volgende documenten bij ons 

aan te leveren: 

 Inschrijfformulier 

 Geldig legitimatiebewijs (HuurwoninginRotterdam.nl accepteert alleen een veilige kopie z.o.z.) 

 3 recente loonstroken* 

 1 recente salarisstorting  

 Begeleidend schrijven (waarin u uzelf voorstelt aan de verhuurder) 

 Werkgeversverklaring 

 IBAN voor automatisch incasso 

 Goedhuurdersverklaring (indien mogelijk) 

 

Ik ben zelfstandig ondernemer 
Heeft u bezichtigd en wilt u in aanmerking komen voor de woning? Dan dient u de volgende documenten bij ons 

aan te leveren: 

 Inschrijfformulier  

 Geldig legitimatiebewijs (HuurwoninginRotterdam.nl accepteert alleen een veilige kopie z.o.z.) 

 KVK-inschrijving, niet ouder dan 3 maanden 

 Geaccordeerde jaarrekening van de afgelopen 2 jaar* 

 Aangifte inkomstenbelasting van de afgelopen 2 jaar* 

 Begeleidend schrijven (waarin u uzelf voorstelt aan de verhuurder) 

 IBAN voor automatisch incasso 

 Goedhuurdersverklaring (indien mogelijk) 

 

Ik ben student 
Heeft u bezichtigd en wilt u in aanmerking komen voor de woning? Dan dient u de volgende documenten bij ons 
aan te leveren: 

 Inschrijfformulier  

 Geldig legitimatiebewijs (HuurwoninginRotterdam.nl accepteert alleen een veilige kopie z.o.z.) 

 Bewijs van inschrijving (DUO) 

 Bijverdiensten uit bijbaan (indien van toepassing) 

 Begeleidend schrijven (waarin u uzelf voorstelt aan de verhuurder) 

 IBAN voor automatisch incasso 

 Garantsteller (3 recente salarisstroken, kopie paspoort en ondertekend akte van borgtocht)  

 Goedhuurdersverklaring (indien mogelijk) 
 

 Documenten aanleveren via: info@huurwoninginrotterdam.nl graag alle bijlagen als pdf aanleveren. 

 Alleen complete aanvragen, inschrijfformulier + bijbehorende persoonlijke gegevens, worden in behandeling 
genomen! 

 Voor een snellere afhandeling adviseren wij u om de gegevens alvast op te vragen en/of mee te sturen indien u deze 
al tot uw beschikking heeft. 

 * Zorg dat u ook bij deze documenten het BSN-nummer onleesbaar maakt. Anders kunnen we ze niet in behandeling 
nemen. 

mailto:info@huurwoninginrotterdam.nl


 

Legitimatiebewijs aanleveren? Alleen een veilige kopie  
Huurwoninginrotterdam.nl mag uw paspoort of ID-kaart alleen verwerken als veilige kopie.  
 

• Scherm uw BSN-nummer af: op de kopie van uw paspoort maakt u de onderste regel onleesbaar.  

• Schrijf 'KOPIE VOOR www.huurwoninginrotterdam.nl’ met de datum schuin op de kopie.  

• U mag (niet noodzakelijk) uw pasfoto onherkenbaar maken.  
 

 Tip 1: Met de app KopieID van de Rijksoverheid maakt u eenvoudig een veilige kopie met uw smartphone. 

 TIP 2: Verwijder ook van andere documenten die u als kopie aanlevert, het BSN-nummer. Anders kan 
HuurwoninginRotterdam.nl deze niet in behandeling nemen.  

http://www.huurwoninginrotterdam.nl/

