
 

Inwonen 
 
 

Gaat u samenwonen of biedt u tijdelijk onderdak aan een familielid of kennis, dan 
moet u daarvoor altijd een verzoek indienen bij LEKSTEDEwonen en de gemeente.  
 
Toestemming LEKSTEDEwonen 
Wij willen graag weten wie onze bewoners zijn. Voordat u gaat samenwonen of iemand bij u laat 
inwonen, moet u LEKSTEDEwonen schriftelijk om toestemming vragen. Dit is ook vastgelegd in onze 
Algemene Huurvoorwaarden. Hierin staat onder andere dat “het huurder uitsluitend met 
voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder is toegestaan het gehuurde gedeeltelijk aan 
derden in gebruik te geven.” Het is dus niet voldoende als u (of de inwoner) alleen de gemeente 
van de verhuizing op de hoogte stelt. Als u zonder toestemming van LEKSTEDEwonen inwoning 
verleent, dan heeft dit mogelijk consequenties voor uw huurovereenkomst.  
 

Toestemming aanvragen 
Voor het samenwonen of laten inwonen van een familielid of kennis, kunt u gebruikmaken van het 
formulier ‘Inwoningsverzoek’. Bij dit formulier moet u een kopie van een geldig legitimatiebewijs van 
uzelf (de hoofdhuurder) en van de inwoner(s) meesturen. Afhankelijk van de situatie moet u voor 
het inwonen van minderjarige kinderen een kopie geboorteakte, het echtscheidingsconvenant of 
vonnis van de rechter meesturen. 
Let op: Toestemming voor inwonen is niet hetzelfde als het tijdelijk onderverhuren van een deel 
van uw woning. Voor onderverhuur geldt namelijk een andere toestemmingsprocedure. 
 

Voorwaarden en toetsing 
Na ontvangst van het inwoningsverzoek toetst LEKSTEDEwonen uw verzoek aan een aantal 
voorwaarden, namelijk:  
- De woning mag niet te klein zijn in verhouding tot het totaal aantal personen. 
- Er mag geen overlast zijn veroorzaakt door de hoofdhuurder en/of inwoner(s). 
- Er mag geen betalingsachterstand zijn bij de hoofdhuurder. 
Als wij instemmen met het inwoningsverzoek, dan ontvangt de hoofdhuurder binnen twee weken 
een toestemmingsbrief met daarin de voorwaarden. Ook van een (eventuele) afwijzing ontvangt de 
hoofdhuurder schriftelijk bericht van LEKSTEDEwonen.  
 

Aandachtspunten 
U mag pas inwoning verlenen als u schriftelijke toestemming heeft van LEKSTEDEwonen. U moet uw 
woning altijd zelf bewonen en er uw hoofdverblijf hebben. Daarnaast moet u rekening houden met 
een aantal zaken: 
- Inwonen kan gevolgen hebben voor huurtoeslag, uitkeringen en gemeentelijke belastingen.  
- De hoofdhuurder is aansprakelijk voor eventuele overlast en schade die inwoner(s) veroorzaakt.  
- Toestemming geeft inwoner(s) geen recht op een (gezamenlijke) huurovereenkomst. Dit houdt 

in dat bij beëindiging van de huurovereenkomst de inwoner(s) ook de woning moet(en) verlaten. 
Zodra het inwonen is beëindigd, moet u ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, zodat wij dit in 
onze administratie kunnen verwerken.  
 

Meer informatie? 
Heeft u nog vragen over inwonen, neem dan contact op met onze medewerkers. Wij zijn tijdens 
kantooruren bereikbaar op telefoonnummer (0347) 37 20 20. Of kijk voor meer informatie op 
www.lekstedewonen.nl. 

  



 

Inwoningsverzoek 
 

Hierbij vraagt de hoofdhuurder om toestemming voor het inwonen van 
onderstaande persoon of personen in zijn huurwoning.  
Dit formulier is niet bedoeld voor onderverhuur (hiervoor geldt een andere procedure). 

 
Hoofdhuurder 
Voorletter(s) en achternaam : ………………………………………..……………………………..  

Straat en huisnummer : ………………………………………..…………………………….. 

Postcode en plaats : ………………………………………..…………………………….. 

Telefoonnummer : ………………………………………………………………………. 

Email : ………………………………………………………………………. 

Huidige gezinssamenstelling : ………….…....… volwassene(n) ……….……….. kind(eren) 

Inwoner(s) 
Voorletter(s) en achternaam : ………………………………………..…………………………….. 

Geboortedatum en geslacht : ………………………………………..……………... man / vrouw * 

Vorige woonadres : ………………………………………..…………………………….. 

Postcode en plaats : ………………………………………..…………………………….. 

Namen en geboortedata van meeverhuizende gezinsleden : 

………………………………………..…………………………...…   ...... / …… / ………… man / vrouw * 

………………………………………..…………………………...…   ...... / …… / ………… man / vrouw * 

Wat is de reden voor dit verzoek? : ………………………………………..…………………………….. 

Ondertekening 
Plaats en datum : ………………………………………..…………………………….. 

 
…………………………….…….     …………………………….……. 
Handtekening hoofdhuurder     Handtekening(en) inwoner(s) 
 
Bij dit aanvraagformulier moet u de volgende bijlagen meesturen: 
- Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uzelf (de hoofdhuurder) en van de inwoner(s).  
- Voor het inwonen van minderjarige kinderen een kopie geboorteakte, het echtscheidings-

convenant of vonnis van de rechter (afhankelijk van de situatie). 
 

Aandachtspunten 
- De woning mag niet te klein zijn in verhouding tot het totaal aantal personen. 
- Er mag geen overlast zijn veroorzaakt door de hoofdhuurder en/of inwoner(s). 
- Er mag geen betalingsachterstand zijn bij de hoofdhuurder. 
- Toestemming geeft inwoner(s) geen recht op een (gezamenlijke) huurovereenkomst. 
- Inwonen kan gevolgen hebben voor huurtoeslag, uitkeringen en gemeentelijke belastingen.  
- De hoofdhuurder is aansprakelijk voor eventuele overlast en schade die inwoner(s) veroorzaakt. 
- Als u zonder toestemming van LEKSTEDEwonen inwoning verleent, dan heeft dit mogelijk 

consequenties voor uw huurovereenkomst.  
 
Retouradres 
U kunt dit formulier ingevuld en ondertekend afgeven op ons kantoor aan de Hogelandseweg 44 of 
opsturen naar: LEKSTEDEwonen, Postbus 187, 4130 ED  VIANEN Ut 

 
* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is 


