Aanvraag
Doorstroompremie grote sociale huurwoningen Den Haag 2020
De aanvrager verzoekt burgemeester en wethouders van Den Haag om verstrekking van een
doorstroompremie grote sociale huurwoningen.
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Gegevens aanvrager
Naam en voorletters
Straat		
Postcode

Huisnummer		
		

Plaats		

Burgerservicenummer (BSN)
Telefoon overdag		
E-mailadres		
IBAN-nummer		
T.n.v.				
Omvang huishouden (incl. kinderen)		
Naam en voorletters van de eventuele medehuurder		

Indien deze ook het huurcontract
van de verlaten woning heeft
ondertekend.

* Een grote sociale huurwoning
in Den Haag van een woningcorporatie die minimaal bestaat
uit 5 kamers, met minimaal
80m2 woonoppervlakte, waarvan
de huurprijs ligt onder de
huurprijsgrens van € 737,14
(prijspeil 2020). De verhuurder
kan u informeren over het exacte
woonoppervlakte.
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Gegevens te verlaten grote sociale huurwoning*
Straat 		
Postcode

Huisnummer		
		

Plaats		

Corporatie
Straat (corporatie)
Postcode
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Huisnummer		
		

Plaats		

In te leveren bijlagen
a.

Bevestiging door de woningcorporatie van uw huuropzegging. De datum van die bevestiging
ligt niet meer dan 3 weken voor de datum waarop deze subsidieaanvraag is ingediend.
De datum waarop het huurcontract eindigt mag niet meer dan 2 maanden liggen na de
datum waarop de subsidieaanvraag is ingediend.

b.

Kopie van getekende koop-/aanneemovereenkomst of het huurcontract van uw nieuwe woning.

c.

Een recente Verklaring doorstroompremie sociale huurwoning, die u kunt aanvragen bij
uw woningcorporatie. In die verklaring staat:
- dat de woningcorporatie kennis heeft genomen van uw aanvraag voor doorstroompremie;
- dat de woning die wordt achtergelaten een grote sociale huurwoning is die is gelabeld voor
een groot huishouden (ouder(s) met minimaal 4 kinderen);
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- dat de woningcorporatie zich zal inspannen om de grote woning weer passend toe te wijzen
aan een groot huishouden;
- het woonoppervlak en de kale (subsidiabele) huurprijs van de achtergelaten woning.
d.

Een kopie van een bankafschrift, waarbij naam en IBAN nummer van de aanvrager
zichtbaar zijn.
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Verklaring aanvrager en ondertekening
De aanvrager verklaar dat:
a.

hij/zij heeft kennis genomen van de subsidievoorwaarden en dat bekend is dat van toepassing
zijn:
- de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014 (ASV)
- de Subsidieregeling doorstroompremie grote sociale huurwoningen Den Haag 2020

b.

hij/zij of de eventuele medehuurder niet eerder een aanvraag heeft ingediend voor een
Verhuiskostenpremie grote woningen, Doorstroompremie scheefwonen, Stimuleringspremie
grote sociale huurwoningen Den Haag 2015, Doorstroompremie grote sociale huurwoningen
Den Haag 2016-2018 of verhuiskostenvergoeding vanuit Wmo (wet maatschappelijke
ondersteuning).

c.

dit aanvraagformulier volledig en naar waarheid is ingevuld.

Plaats		

		

Datum		

Handtekening aanvrager													

Attentie:
Deze subsidieregeling heeft een tijdelijk karakter. Subsidieaanvragen kunnen worden
ingediend tot 30 april 2021. Als het beschikbare subsidiebudget eerder op is, worden
aanvragen niet meer gehonoreerd. Dit wordt dan tijdig bekendgemaakt via de website
www.denhaag.nl.
Vergeet niet uw IBAN-nummer in te vullen op de voorkant van dit formulier.
Let op: vergeet de bijlagen niet bij te voegen, anders kunnen wij uw aanvraag niet behandelen.
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