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In te vullen door de 
behandelende afdeling 

ontvangstdatum 

dossiernummer 

Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier verklaart u op erewoord dat kinderen ten laste die niet bij u gedomicilieerd zijn, op regelmatige basis 
bij u verblijven. U voegt dit formulier bij de aanvraag van een huurwaarborglening. 

Gegevens van de ouder die de huurwaarborglening aanvraagt 

voor- en achternaam 

rijksregisternummer 

straat en nummer 

postnummer en gemeente 

Gegevens van de kinderen 

Vul de gegevens in van de kinderen ten laste die op regelmatige basis in de huurwoning zullen verblijven, maar die er 
niet gedomicilieerd zullen zijn. 

voor- en achternaam geboortedatum 

dag maand jaar 

dag maand jaar 

dag maand jaar 

dag maand jaar 

dag maand jaar 

dag maand jaar 

Gegevens van de andere ouder 

voor- en achternaam 

rijksregisternummer 

straat en nummer 

postnummer en gemeente 
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Ondertekening 

Ik verklaar op erewoord dat de bovenvermelde gegevens correct zijn. 

ouder die de huurwaarborglening aanvraagt  andere ouder 

datum 
dag maand jaar dag maand jaar 

handtekening 

voor- en achternaam 
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