
Je gegevens

Inschrijfnummer bij Wooniezie

Naam (voor en achternaam)*

Voorletters*

Geslacht   M        V     

Geboortedatum*

Telefoonnummer*

E-mail*

Naam eventuele partner

Voorletters

Geslacht   M        V     

Geboortedatum

Verhuizen er kinderen mee?*   Ja         Nee     

Het adres waar je op dit moment woont

Straat + huisnummer

Postcode en woonplaats

* verplicht in te vullen

Stuur een uittreksel mee uit de Basisregistratie Personen
Het uittreksel moet de samenstelling van je huishouden laten zien en de adressen waar je in het verleden woon-
de. Het uittreksel mag maximaal 3 maanden oud zijn.  Je vraagt het uittreksel op bij de gemeente waar je staat 
ingeschreven of download het via www.MijnOverheid.nl.

Je situatie
Hoe woon je nu (bijvoorbeeld  
inwonend bij ouders/vrienden,  
instelling, op kamers, enz.)?

Welke problemen heb je in je  
woonsituatie? 

Wat is het adres van de woning  
waar je bent ontruimd?

Waarom ben je ontruimd, of  
waarom moest je de huur opzeggen?

Heb je op dit moment nog een 
schuld bij een woningcorporatie?   Ja         Nee     

Zo ja, bij welke corporatie?

Aanvraagformulier nieuwe kans

http://www.MijnOverheid.nl


Heb je afspraken gemaakt over het 
betalen van de schuld?   Ja         Nee     

Zo ja, houd je je aan deze afspraken?

Sta je onder bewind van  
een bewindvoerder?   Ja         Nee     

Zo ja, wat is de naam van  
je bewindvoerder?

Je nieuwe kans
Waarom wil je een nieuwe kans?

Waarom denk je dat je klaar bent 
voor een nieuwe kans?

Wat doe je om problemen in de  
toekomst te voorkomen?

Waarom denk je dat een nieuwe 
kans je verder helpt?

Heb je op dit moment contact  
met een hulpverlenende instantie?   Ja         Nee     

Zo ja, wat is de naam van die  
instantie (bijvoorbeeld Lumens,  
LEVgroep, GGZ, WijEindhoven, enz.)?

Wat is de naam van je  
contactpersoon bij deze instantie?

Welke hulp krijg je van deze  
instantie?

Weet deze instantie dat je een  
nieuwe kans aanvraagt?   Ja         Nee     



Heb je verder nog informatie en/of 
opmerkingen?

Hierbij verklaar je dat de ingevulde informatie klopt.  
Je bent bekend met de regels voor het aanvragen van een nieuwe kans. 

Je bent het ermee eens dat wij je informatie delen met: 
• (Het secretariaat van) de Kanscommissie
• De maatschappelijke organisatie met wie je het gesprek voert

Je bent het ermee eens dat wij je gegevens opvragen bij:
• De hulpverlenende instantie die je helpt
• De woningcorporatie die je op de signaleringslijst zette

Met deze gegevens gaan wij zorgvuldig om. 

Datum*: Plaats*:

Handtekening*: Handtekening partner:

* verplicht in te vullen
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