Documenten










kopie paspoort/identiteitskaart, buiten EU verblijfsdocument (van jezelf en van je
eventuele partner)
recente werkgeversverklaring (van jezelf en van je eventuele partner)
3x recente loonstrook (van jezelf en van je eventuele partner)
2x bankafschrift waar loon op gestort is (van jezelf en van je eventuele partner)
recente verhuurdersverklaring van huidige verhuurder indien je momenteel een
woning huurt
recente hypotheekhoudersverklaring van de bank indien je in het bezit bent van een
koopwoning welke (nog) niet verkocht is
aangifte inkomstenbelasting afgelopen jaar of jaaropgave hypotheek indien je je
koopwoning verkocht hebt
kopie van de koopakte indien je de koopwoning verkocht hebt
uittreksel bevolkingsregister van uw huidige woongemeente met
woonhistorie (van jezelf en van je eventuele partner)

Wanneer zelfstandig ondernemer












kopie paspoort/identiteitskaart, buiten EU verblijfsdocument (van jezelf en van je
eventuele partner)
meest recente jaarrekening, winst- en verliesrekening en balans
gewaarmerkte accountantsverklaring
kopie inschrijving KvK
IB60 formulier
recente verhuurdersverklaring van huidige verhuurder indien je momenteel een
woning huurt
recente hypotheekhoudersverklaring van de bank indien je in het bezit bent van een
koopwoning welke (nog) niet verkocht is
aangifte inkomstenbelasting afgelopen jaar of jaaropgave hypotheek indien je de
koopwoning verkocht hebt
kopie van de koopakte indien je de koopwoning verkocht hebt
uittreksel bevolkingsregister van uw huidige woongemeente met
woonhistorie (van jezelf en van je eventuele partner)

Gepensioneerden










kopie paspoort/identiteitskaart, buiten EU verblijfsdocument (van jezelf en van
eventuele partner)
recente AOW strook en/of jaaropgaaf (van jezelf en van je eventuele partner)
recente pensioen strook en/of jaaropgaaf (van jezelf en van je eventuele partner)
recente verhuurdersverklaring van huidige verhuurder indien je momenteel een
woning huurt
recente hypotheekhoudersverklaring van de bank indien je in het bezit bent van een
koopwoning welke (nog) niet verkocht is
aangifte inkomstenbelasting afgelopen jaar indien je de koopwoning verkocht hebt
kopie van de koopakte indien je de koopwoning verkocht hebt
uittreksel bevolkingsregister van uw huidige woongemeente met
woonhistorie (van jezelf en van je eventuele partner)

