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AANVRAAG HUISBEWARING 

 

U wilt huisbewaring aanvragen. U kunt daartoe een eerste verzoek doen middels dit formulier. Na 

ontvangst van uw verzoek en de stukken worden deze door ons beoordeeld en krijgt u bericht.  

De Alliantie kan het verzoek meteen toe of afwijzen, maar kan ook (eerst) om aanvullende of 

andere stukken vragen. 

 

De woning 

 

Adres :  

Postcode en woonplaats : 

 

Huurder(s)/medehuurder(s) 1   

 

Naam:      Naam:    

Geboortedatum :    Geboortedatum :     

 

Hoe kunnen wij contact met u opnemen?  

 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

 

Gegevens huisbewaarder/medehuisbewaarder 

 

Naam:      Naam: 

Geboortedatum:    Geboortedatum: 

 

 

Waarom komt u in aanmerking voor huisbewaring2? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

 

 

                                                
1 Alle huurders en eventuele bestaande medehuurders moeten dit verzoek doen samen met de huisbewaarder. 
2 Hier dient u in algemene termen een toelichting te geven waarom u meent dat wordt voldaan aan de eisen 
van huisbewaring zoals deze in de bijlage zijn omschreven.  
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Voor de beoordeling van uw aanvraag hebben wij tenminste de volgende gegevens van u 

nodig: 

 

 Een algemeen (gezins)uittreksel uit de Basisregistratie Personen van de huurder(s). Deze 

kunt u aanvragen bij uw gemeente. 

 Een algemeen (gezins)uittreksel uit de Basisregistratie Personen van de huisbewaarder(s). 

Deze kunt u aanvragen bij uw gemeente.  

 

Uit het uittreksel moet blijken hoe lang de betrokkenen staan ingeschreven staat op het 

huidige adres en wie er nog meer op het adres staan ingeschreven. Het uittreksel mag niet 

ouder dan drie maanden zijn.  

 

 Documenten waaruit de noodzaak en duur dat u voor een bepaalde periode niet in de woning 

zult wonen blijkt3.  

 

 

 

 

 

Plaats: ______________ Datum: ______________ 20.. 

 

 

Handtekening huurder       Handtekening huurder/medehuurder

     

 

 

 

 

Handtekening huisbewaarder     Handtekening medehuisbewaarder 
  

                                                
3 Denkt u bij het aanleveren van uw gegevens aan het afblokken van privacygevoelige-informatie zoals het BSN, 
financiële gegevens, medische gegevens, etc.?  
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Bijlage: voorwaarden voor huisbewaring  

Op een woning passen  

Als u een woning van de Alliantie huurt en u bent drie maanden of langer afwezig, dan mag er in 

bepaalde gevallen iemand anders op uw woning passen. Dit heet huisbewaring. Dat moet u wel op 

tijd overleggen met ons. Tijdens uw afwezigheid blijft uzelf verantwoordelijk voor uw woning en de 

betaling van de huur. U kunt alleen toestemming voor huisbewaring aanvragen als u hoofdhuurder 

bent, dus niet als u de woning tijdelijk huurt of de woning in bruikleen heeft. Een huurder kan één 

keer in de vijf jaar huisbewaring aanvragen. Een aanvraag voor huisbewaring dient minimaal vier 

weken voor vertrek te worden ingediend.  

Een aanvraag voor huisbewaring is mogelijk als u aantoonbaar tijdelijk afwezig bent, 

omdat u:  

 voor arbeidsdoeleinden of studie in het buitenland woonachtig moet zijn;  

 in verband met langdurige verzorging of verpleging geen gebruik kan maken van de woning;  

 vanwege een langdurige reis afwezig bent;  

 vanwege detentie, of om andere zwaarwegende redenen tijdelijk geen gebruik kan maken 

van de woning;  

 een periode nodig heeft voor proefsamenwoning; (huisbewaring vanwege proef 

samenwoning is niet mogelijk wanneer er sprake is van een huwelijk of geregistreerd 

partnerschap met de partner waarmee u wilt gaan samenwonen of wanneer u al op een 

andere huur- of koopovereenkomst wordt vermeld;  

 in het kader van de Remigratiewet vertrekt. 

Voorwaarden voor huisbewaring:  

 de huurder mag geen hoger bedrag aan de huisbewaarder vragen dan de huur die de Alliantie 

rekent en de huurder mag geen extra kosten vragen aan de huisbewaarder;  

 de huurder blijft gedurende de looptijd van de huisbewaring verantwoordelijk voor het 

naleven van de huurovereenkomst en algemene huurvoorwaarden;  

 afwezigheid van de huurder is noodzakelijk en aantoonbaar;  

 de maximale duur van huisbewaring is één (1) jaar;4  

 gedurende de periode van huisbewaring kunnen de huurder en de huisbewaarder niet in 

aanmerking komen voor huurtoeslag;  

 bij verblijf elders van langer dan 8 maanden is men verplicht zich uit te schrijven uit de 

Gemeentelijke Basisadministratie (BRP)  

 

                                                

4 Voor de huurwoningen van de Alliantie in Amsterdam is verlenging van huisbewaring van 

maximaal één (1) jaar mogelijk met uitzondering van huisbewaring vanwege remigratie en proef 

samenwonen. 
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Voorwaarden huisbewaarder:  

 degene die op de woning gaat passen, is meerderjarig en heeft geen zelfstandige woonruimte 

in de regio;  

 degene die op de woning gaat passen heeft géén ouderlijk gezag over minderjarige kinderen  

 voor de huisbewaarder zijn geen normen voor woningbezetting en inkomenseisen van 

toepassing. 

Persoonsgegevens  
 

In het kader van de aanvraag huisbewaring worden uw persoonsgegevens door de Alliantie 

verwerkt. De Alliantie neemt daarbij de geldende privacy voorschriften in acht en gaat zorgvuldig 

met uw gegevens om. Door het indienen van de aanvraag verlenen de betrokkenen toestemming 

voor het verrichten van alle handelingen die redelijkerwijs benodigd zijn in het kader van de 

huisbewaring. 

 

 

 

 


