
 

 

 

 

ACCEPTATIEFORMULIER 
 

 
 

Ik accepteer/wij accepteren de woning die Viveste mij/ons onder voorbehoud van toetsing heeft aangeboden. 
 

Aangeboden woning 
 

Straat en  huisnummer:       

Postcode en plaats:              

 

Aanvrager 
 

Naam en voorletters:  de heer/mevrouw*:     

Geboortedatum:    

Telefoon:   

E-mail:                                                                                                                                                                                                                        
 

Medeaanvrager 
 

Naam en voorletters: de heer/mevrouw*:     

Geboortedatum:    

Telefoon:                                                                                                                                 

E-mail:                                                                                                                                                        

 

  Meeverhuizende kinderen?      

    Ja, namelijk:                1 l  2  l  3  l  4  l  5                   nee 

 

  Heeft u een bewindvoerder?      ja                     nee 

Bedrijfsnaam & contactpersoon:                                                                                                            

Telefoonnummer en emailadres:                                                                                                                  

 

  alleenstaand    gehuwd   geregistreerd partnerschap    samenwonend 

Door dit formulier te ondertekenen ga ik er mee akkoord dat ik de woning niet kan weigeren zonder 

dat daar kosten aan verbonden zijn. Dit geldt alleen als blijkt dat ik voldoe aan de toewijzingscriteria en 

Viveste de woning definitief aan mij toewijst. 

 
Ondertekening 

Datum en plaats: Handtekening aanvrager: Handtekening medeaanvrager: 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                            
  

    Aankruisen wat van toepassing is.       *        Doorhalen wat niet van toepassing is.   

 

Let op, het invullen van dit formulier is niet vrijblijvend. 

Heeft u het acceptatieformulier ingevuld, ondertekend en naar ons teruggestuurd?  

En weigert u de woning nadat deze aan u is toegewezen? Dan kunnen we u tot maximaal 1 maand 
huur in rekening brengen. 

 

 



 
 

 

           

 DOCUMENTENOVERZICHT 
 

 

 BRP (Uittreksel Basis Registratie Persoonsgegevens) niet ouder dan 6 maanden waarop staat: 

 
- Historische adresgegevens 

- Overige inwonende personen 

 Verhuurdersverklaring (niet nodig als u al huurder bent van Viveste) 

 Laatste inkomensgegevens: 

 Digitale inkomensverklaring van de belasting   

OF          Beschikking van DUO van dit jaar  

 

Bent u gescheiden en heeft u co-ouderschap? Dan levert u ook aan: 
 

 Een convenant waarin afspraken over co-ouderschap zijn vastgelegd 

 Een ouderschapsplan ondertekend door beide ouders 

 Getekende beschikking van de rechtbank wanneer uw scheiding nog in behandeling is 
(let op, als u deze niet heeft, dan beoordelen wij u als getrouwd) 

 

Is uw inkomen onbekend?  

Als op het document van de belastingdienst ‘ inkomen onbekend’ staat Dan levert u afhankelijk van uw situatie aan: 

Als u een uitkering heeft  : 

 Digitale inkomensverklaring van de belastingdienst over 2021  

 Verzekeringsbericht van het UWV met uw loongegevens (op te vragen via “mijn UWV”) 

 Uitkeringsspecificaties van de laatste 3 maanden 

Als u in loondienst bent  : 

 Digitale inkomensverklaring van de belastingdienst over 2021  

 Loonstroken van de laatste 3 maanden 

 Laatste jaaropgave  

Als u ZZP er bent  : 

 Digitale inkomensverklaring van de belastingdienst over 2021  

 Uittreksel KvK (niet ouder dan 3 maanden)  

 Bij belasting ingediende resultatenrekening* over het afgelopen jaar  

OF  Een prognose over het huidige jaar * 

 
* Op de resultatenrekening en/of prognose moet een stempel en handtekening van de (onafhankelijke) 

boekhouder of accountant staan. Levert u een prognose in? Gebruik Prognose formulier ZZP’er.  

 

Let op, documenten moeten in PDF bestand worden toegezonden. Het mogen dus geen foto’s zijn! 

De gevraagde documenten gelden voor alle volwassen meeverhuizende personen.   

Stuur dit documentenoverzicht en het ingevulde en ondertekende acceptatieformulier naar: verhuur@viveste.nl 

 


