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AANVRAAGFORMULIER WONINGRUIL 
Het ruilen van een woning kan een geschikte manier zijn om een woning te vinden die beter aan uw 
wensen voldoet dan uw huidige woning. Om van woning te kunnen ruilen, heeft u toestemming nodig 
van de woningcorporatie(s) en soms ook de gemeente. Wij beoordelen uw aanvraag. Als uw ruilpartner 
een woning huurt bij een andere corporatie, dan moet ook deze verhuurder instemmen met de 
woningruil. 
 
  Huurder OFW  Ruilkandidaat 
     
Gegevens huurder     
Achternaam:     
Voorletters:     
Adres:     
Postcode:     
Woonplaats:     
Netto huurprijs:  €  € 
Telefoon:      
E-mailadres:     
Geboortedatum:     
     
Gegevens medehuurder     
Achternaam:     
Voorletters:     
Telefoon:     
E-mailadres:     
Geboortedatum:     
     
Meeverhuizende kind(eren)     
Geboorte datum(s)     
     
Gezamenlijk bruto 
jaarinkomen 

€  €  

     
Gegevens huidige woning     
Naam verhuurder:     
Adres verhuurder:     
Telefoonnummer:     
     
Woningtype  Eengezinswoning  Eengezinswoning 
  Etagewoning  Etagewoning 
  55+ Woning  55+ Woning 
  Anders, nl.:…………………………..  Anders, nl.:…………………………... 

     
  



  

 

Oost Flevoland Woondiensten, antwoordnummer 89 8250 VB Dronten 

Reden van de woningruil     
     
     
     
     
     
Ondertekening 
 

    

Datum:     
Handtekening huurder:     
Handtekening mede huurder:     

 

Door ondertekening van dit formulier verklaart u bekend te zijn met de ‘voorwaarden 
woningruil’ (zie www.ofw.nl/woningruil) en dat de ingevulde gegevens en de verstrekte 
bijlagen juist en volledig zijn.                              

Let op! U mag zonder toestemming niet van woning ruilen 

 

Lever dit formulier in, samen met: 

- De meest recente inkomensverklaring (2021/2022) van de Belastingdienst van alle 
meeverhuizende volwassenen. 

- Recente loonstrook en/of uitkeringsspecificatie. 
- Indien van toepassing, akkoordverklaring en beschikking bewindvoerder. 
- Woonhistorie (op te vragen bij uw gemeente) (niet nodig als uw ruilpartner momenteel bij OFW 

huurt). 
- Een verhuurdersverklaring (niet nodig als uw ruilpartner momenteel bij OFW huurt) 

Wij werken met passend toewijzen, voor meer informatie kijk: www.ofw.nl/woningruil  
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