
Als je wilt reageren op de vernieuwde 
website van Woning in Zicht, moet je je 
gegevens activeren. Als je inlogt met je 
gebruikersnaam (is je inschrijfnummer)  
en wachtwoord verschijnt automatisch  
een bericht dat het activeren nog moet 
gebeuren. 

Doorloop de 5 stappen en wijzig of vul aan 
als gegevens niet correct zijn of nog missen.

Let op: zorg dat je je verzamelinkomen 
correct invult. Dit is erg belangrijk, omdat 
alleen met de juiste gegevens een woning 
toegewezen kan worden.  

Neem hiervoor het inkomen dat op de  
inkomensverklaring vermeld staat, tenzij 
het huidige inkomen sterk is gewijzigd. 

Info bij stap 4:
Wil je informatie op een ander e-mailadres 
dan het eerder opgegeven e-mailadres  
ontvangen? Vul het nieuwe e-mailadres  
dan in bij e-mail waar de correspondentie 
naar toe wordt gestuurd.

Info bij stap 5:  
Hier kun je je huidige gebruikersnaam  
(is je inschrijfnummer) en je wachtwoord 
opnieuw invullen of een nieuwe gebruikers-
naam en wachtwoord kiezen. 

Indien het activeren gelukt is, verschijnt er 
een overzicht van alle gegevens. 

Let op: 
Als je direct actief wilt gaan reageren,  
dan is het verplicht om je meest recente 
inkomensverklaring (IB60/IBRI) op te vragen 
bij de Belastingdienst. Deze verklaring kun 
je toevoegen aan je inschrijving. Als je 
huidige inkomen afwijkt van je inkomens-
verklaring, is het verstandig om ook recente 
salarisstroken toe te voegen.

Hoe voeg je je inkomensverklaring toe?
Je klikt rechts bovenaan op je naam.  
Je komt dan in ‘Mijn Overzicht’. Dan ga  
je naar ‘Mijn documenten’. 

Bij ‘Verplichte inkomensformulier(en)’, 
kun je je inkomensverklaring toevoegen.

Wijkt je huidige inkomen sterk af van  
het inkomen op de inkomensverklaring? 
In dat geval is het verstandig om je  
huidige salarisstroken toe te voegen bij 
‘overige inkomensformulieren’.

Activeren van je inschrijving op www.woninginzicht.nl? 

Je kunt nu reageren op woningen! Let op de nieuwe namen van de modellen: Aanbodmodel = Inschrijfduur | Loting = Loting | Direct te Huur = Eerste reageerder


