
Verzoek tot inwoning 
 
 
 
Inwonen, hoe zit dat nu eigenlijk? 
 
Als huurder heeft u de mogelijkheid om één of meerdere personen bij u in huis 
te laten inwonen. U zullt er misschien niet bij stil staan maar als u dit wilt dan 
zult u dit bij Tiwos moeten aanvragen. Alle verzoeken voor inwoning worden 
individueel bekeken. 
 
Wij zetten de procedure en de voorwaarden voor u op een rijtje 
 
� U moet het verzoek schriftelijk indienen bij de woonmakelaar. Bij dit 

verzoek vragen wij u van alle personen die u bij u wilt laten inwonen een 
kopie van het legitimatiebewijs in te leveren en indien van toepassing een 
recente salarisstrook. Daarnaast hebben wij een adresuittreksel nodig, dat 
u kunt halen bij de gemeente Tilburg. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan 
drie maanden. 
 

� De woonmakelaar bekijkt of uw woning voldoende ruimte heeft om één of 
meerdere personen bij u te laten inwonen en kijkt ook naar uw woongedrag 
en de historie van het woongedrag van de persoon die u bij u wilt laten 
inwonen.  
 

� De woonmakelaar zal u schriftelijk op de hoogte stellen van het besluit. 
 

� Als er toestemming tot inwoning is gegeven heeft de inwoner geen rechten 
op de woning. Mocht u de huur opzeggen dan zal de inwoner de woning 
moeten verlaten. 
 

� Komt er iemand bij u wonen en voert u twee jaar een gemeenschappelijke 
huishouding, dat wil zeggen dat u een samenlevingscontract heeft of 
gezamenlijke verzekeringen of dat u gezamenlijk alle rekeningen betaalt 
dan kunt u na twee jaar samengewoond te hebben medehuurderschap 
voor de inwoner aanvragen. Hoe u dit kunt aanvragen staat in onze folder 
‘Verzoek tot medehuurderschap’. 
 

 
 



Aanvraag inwoning Datum...........................................................................................  
 
 
 
Naam huurder.....................................................................................................................................................................................................  

Geboortedatum...............................................................................  Sofinummer..........................................................................  

Adres ...............................................................................................................................................................................................................................  

Telefoonnummer ............................................................................................................................................................................................  

 

Naam inwoner ....................................................................................................................................................................................................  

Geboortedatum...............................................................................  Sofinummer..........................................................................  

Huidig adres inwoner ..............................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................................  

 

Naam inwoner ....................................................................................................................................................................................................  

Geboortedatum...............................................................................  Sofinummer..........................................................................  

Huidig adres inwoner ..............................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................................  

 

Relatie huurder/inwoner 

� ouder/kind  � broer/zus � vriend/vriendin � anders ........................................................  

 

Redenen voor mijn aanvraag tot inwoning 

.................................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................................  

 
Handtekening huurder, Bijlagen 
 kopie van het legitimatiebewijs [   ]  
 recente salarisstrook [   ]  
 adresuittreksel [   ] 


