Aanvraagformulier huurverlaging
Met dit formulier vraagt u huurverlaging aan. 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 huis (hoger dan € 737,14). De benodigde bewijsstukken
stuurt u mee met dit formulier. U kunt het hele jaar huurverlaging aanvragen.
Geslacht

0

de heer

0

mevrouw

Voorletters
Achternaam
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

1. Gegevens huishoudsamenstelling
Om te zien of u voor huurverlaging in aanmerking komt, hebben we gegevens van uw
huishoudsamenstelling nodig. Stuur onderstaande gegevens met de aanvraag mee.

Uitgebreid Uittreksel Basis Registratie Personen (BRP). Let op, hierop moet staan welke
personen op het adres staan ingeschreven! Dit uittreksel is op te vragen bij uw gemeente
(hier kunnen kosten aan verbonden zijn).

2. Inkomensgegevens
Bent u een eenpersoons huishouden met een inkomen lager dan € 15.500,... of een 2 persoonshuishouden met een gezamenlijk inkomen lager dan € 26.500,…of een 3 persoonshuishouden met een gezamenlijk inkomen lager dan € 33.500,Dan zou u in aanmerking voor huurverlaging kunnen komen.
Om te zien of u voor huurverlaging in aanmerking komt, hebben we gegevens van het totale
inkomen van uw huishouden nodig. Stuur onderstaande gegevens met de aanvraag mee.

Een inkomensverklaring of de definitieve aanslag van de Belastingdienst 2019 van alle
inwonenden ouder dan 18 jaar. Is 2019 nog niet beschikbaar, stuur dan een
inkomensverklaring 2018 mee (voor meer informatie over deze inkomensverklaring, zie de
achterkant van dit formulier).

De laatste 3 loonstrookje of uitkeringsstrookjes van alle inwonenden ouder dan 18 jaar.

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

Wat is een inkomensverklaring?
Een inkomensverklaring is een officiële verklaring van de Belastingdienst met uw inkomensgegevens
over een bepaald belastingjaar. Op een inkomensverklaring staan de volgende gegevens:
•
uw naam en adres
•
naam- en adresgegevens van de Belastingdienst
•
het jaar waarover de inkomensverklaring is afgegeven
•
uw inkomensgegevens
Een inkomensverklaring moet u zelf aanvragen bij de Belastingdienst.
Als u in aanmerking wilt komen voor huurbevriezing of huurverlaging moet u deze inkomensverklaring
aanleveren bij Wonen Limburg.

Hoe vraag ik een inkomensverklaring op?
U kunt een inkomensverklaring aanvragen via de website van de Belastingdienst of via de
Belastingtelefoon.
Via de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl
Op de homepage ziet u ‘Hoe kom ik aan een inkomensverklaring?’
> Klik op Inloggen op ‘Mijn Belastingdienst’. U moet hier inloggen met uw DigiD.
> Klik (rechts) onder Mijn gegevens op ‘bekijken’.
> Klik op ‘inkomensverklaring opvragen en geregistreerd inkomen bekijken’.
> Klik op ‘inkomensverklaring opvragen’ van het meest recente jaar waarover inkomen bekend is.

Lukt het niet via de website van de Belastingdienst? Bel dan 0800-0543
U kunt uw inkomensverklaring ook telefonisch opvragen bij de Belastingdienst. Het duurt ongeveer 5
werkdagen voordat u de verklaring binnen heeft. Het opvragen van uw inkomensverklaring is gratis.
Het telefoonnummer van de Belasting Telefoon is 0800-0543. Houd uw burgerservicenummer (BSN)
bij de hand.

