Aanvraagformulier huurverlaging
Met dit formulier vraagt u huurverlaging aan in het kader van de Wet Eenmalige Huurverlaging 2021.
Om in aanmerking te komen voor huurverlaging moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Huurverlaging is afhankelijk van uw inkomen, uw gezinssamenstelling en de huurprijs van uw woning.
De voorwaarden vindt u op het stroomschema Huurverlaging 2021. Voor welke huurders geldt dit?
U kunt tot 31 december 2021 huurverlaging aanvragen. Vraagt u de huurverlaging aan vóór 1 juni
2021, dan gaat de huurverlaging in per 1 mei 2021. Let op: vraagt u de huurverlaging later aan, dan
gaat deze pas in op de 1e dag van de 2e maand na aanvraag. Bijvoorbeeld bij een aanvraag in juni,
gaat de huurverlaging in per 1 augustus.

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Geslacht
0

de heer

0

mevrouw

Voorletters en achternaam
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
GEGEVENS HUISHOUDSAMENSTELLING
Aantal personen
van 27 jaar en ouder
Aantal personen
jonger dan 27 jaar

Stuur onderstaande gegevens met deze aanvraag mee.
Inkomensgegevens
Om te zien of u voor huurverlaging in aanmerking komt, hebben we gegevens van het totale inkomen
van uw huishouden nodig. Uit gegevens van de Belastingdienst blijkt dat uw inkomen te hoog is voor
huurverlaging. Is uw inkomen echter in de laatste zes maanden gedaald? Dan komt u mogelijk toch in
aanmerking voor huurverlaging. Uw inkomen moet dan minimaal zes maanden lang lager zijn dan de
geldende inkomensgrens voordat u de aanvraag doet.
Het inkomen van inwonende kinderen die op 1 januari 2021 27 jaar of ouder zijn telt mee.

Recente salarisstroken of uitkeringsgegevens van alle leden van uw huishouden van de zes
maanden voorafgaand aan deze aanvraag, óf een verklaring van de boekhouder als een of
meerdere leden van uw huishouden ZZP-er is/zijn.

Stuur het ingevulde formulier met de
benodigde gegevens zo snel mogelijk naar:
(een postzegel is niet nodig)
Wonen Limburg
Antwoordnummer 10074
6040 XT ROERMOND

Datum: _______________________
Handtekening:

