Onder de Pannen
FORMULIER HUURDER
Onder de Pannen is er voor mensen die recent dakloos zijn geraakt door bijvoorbeeld een
scheiding of door verlies van hun baan en daardoor hun huur of hypotheek niet meer kunnen
betalen.
Graag ontvangen we de volgende informatie om uw gegevens op te slaan op de huurderslijst,
waarbij wordt gematcht op basis van voorkeuren van de verhuurder (dus niet op volgorde van
binnenkomst).
Wij kunnen slechts in incidentele gevallen huurders van de huurderslijst aan een kamer helpen.
Het aanbod kamers is vele malen kleiner dan de huurderslijst. Wij adviseren daarom ook, zelfs na
plaatsing op de huurderslijst, zelf te blijven zoeken naar een woning, of naar iemand uit uw
netwerk die u een kamer wil verhuren via de Onder de Pannen-constructie.
Zie voor meer informatie het document ‘Informatie huurder’.
Voor- en achternaam:

………………………………………..….……..…………………………………….M/V/X

Geboortedatum:

………………………………………….……………………………………………...

Geboorteplaats/-land:

………………………………………….…………………………………………..….

Nationaliteit:

………………………………………….…………………………………………..….

BSN

………………………………………….…………………………………………..….

IBAN

………………………………………….………………………………………….…..

Woon- of Briefadres:

………………………………………….……………………………………………...

Postcode en woonplaats:

………………………………………….………………………………………………

Telefoon:

………………………………………….………………………………………………

E-mail:

………………………………………….……………………………………….……..

Algemene vragen
In welke plaats / gemeente zoekt u een woning?
• Amsterdam
• Haarlem
• Zaanstad
• Purmerend
• Anders……………………….
Sinds wanneer bent u dakloos en hoe is dat gekomen?
U kunt maximaal één jaar onderhuren via Onder de Pannen. Hoe wilt u dat jaar benutten en wat
doet u al of wat gaat u doen om elders onderdak te vinden?
Bij welke sites/organisaties voor kamerverhuur/antikraak e.d. staat u ingeschreven?

Hoe ziet uw dag er momenteel uit?

Is er iemand in uw netwerk die bereid is (legaal) een kamer te verhuren?

Bent u al gescreend voor de toegang tot Maatschappelijke Opvang? Ja / Nee*
Zo ja; voeg a.u.b. bewijsstuk Maatschappelijke Opvang toe.
*Zo nee; zie a.u.b. ‘Informatie huurder’ i.v.m. uitleg screening.
Hoe is uw financiële situatie?
0 Ik heb een uitkering, nl: ….............................................. (s.v.p. invullen wat voor uitkering u
ontvangt.)
0 Ik heb een eigen inkomen, ik werk als: ………………………..……………..………
Indien u WW ontvangt, sinds wanneer ontvangt u deze en tot wanneer heeft u er recht op?

Heeft u schulden of betalingsachterstanden en heeft u daar al hulp bij, en zo ja van wie?

AVP
U bent bereid een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) af te sluiten, mocht u die
nog niet hebben. Graag ontvangen we een kopie.
Referenties
Is er een hulpverlener of recente (ex-)werkgever en (ex-)verhuurder bedrijf of woningcorporatie
die uw aanvraag zou willen ondersteunen en gebeld kan worden voor een referentie?
Naam:
Relatie:
Telefoonnummer:
Naam:
Relatie:
Telefoonnummer:
Is er nog iets dat u aan ons kwijt wilt?
Bijsluiten:
- Kopie inschrijving Woningnet
- Kopie beschikking screeningsbalie GGD (screening omtrent toegang tot maatschappelijke
opvang)
- Kopie AVP-polis
Dubbelcheck criteria huurder.
Ik voldoe aan de volgende criteria:
⃝Geen multi-problematiek (verslaving, psychische problemen)
⃝ Zelfredzaam en in staat een huishouden te delen, sociaal vaardig
⃝ Screening (door GGD) voor Maatschappelijke Ondersteuning
⃝ Binding met de regio waar de woning wordt gezocht
⃝ Mogelijkheid tot het betalen van huur, het hebben van inkomsten
⃝ Ingeschreven bij Woningnet, huurder blijft doorzoeken naar eigen onderdak
⃝ 18+
⃝ Geen (zorg voor) kinderen
Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat ermee akkoord dat
de gegevens worden gecontroleerd.
Naam
Datum
Handtekening

********************************************************************************
Dank voor het invullen.
Het ingevulde formulier kan per mail naar onderdepannen@deregenboog.org of per post naar:
Onder de Pannen (De Regenboog Groep)
Droogbak 1D
1013 GE Amsterdam
Wanneer er nog vragen of opmerkingen zijn, is het mogelijk om contact op te nemen met Onder
de Pannen op 020 53 17 600 (aanwezig van dinsdag t/m vrijdag).
Let op: Omdat we per week zeer veel aanmeldingen ontvangen, kunnen wij niet op alle berichten
reageren. Alle aanmeldingen worden zorgvuldig bekeken en op basis van een selectie wordt een
deel bewaard op onze huurderslijst. Over de selectie wordt niet gecorrespondeerd.
We danken voor uw begrip hiervoor.

