
 

AANVRAAGFORMULIER VOOR URGENTIE 

Wij vragen u om uw persoonsgegevens en alle overige vragen in te vullen om urgentie aan te vragen. 

Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Door het  formulier te ondertekenen geeft u aan het 

formulier naar waarheid te hebben ingevuld en geeft u Woongroep Marenland toestemming om 

inlichtingen in te winnen bij derden, uitsluitend in belang van het onderzoek. Voor informatie over uw 

urgentieaanvraag verwijzen wij u naar de bijlage “informatie over het aanvragen van urgentie”.  

Persoonsgegevens aanvrager:  

Voor- en achternaam   : ……………………………………………………………………………………………. 

Straatnaam en huisnummer  : ……………………………………………………………………………………………. 

(ingeschreven in het GBA) 

Postcode + Woonplaats   : ……………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum   : ……………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer   : ……………………………………………………………………………………………. 

E-mailadres    : ……………………………………………………………………………………………. 

 

Welke problemen ondervindt u in uw huidige woonsituatie, waardoor u met urgentie woonruimte 

zoekt?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Wanneer is bovengenoemde situatie ontstaan?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wat heeft u zelf ondernomen om passende woonruimte te vinden?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  



 

Met hoeveel gezinsleden wilt u gaan verhuizen?  

Graag aantal personen en geboortedata opgeven 

Aantal personen : aantal volwassenen ………. Aantal kinderen ………. 

Geboortedata  : …………….. …………….. …………….. 

    …………….. …………….. …………….. 

 

Hebben de eventuele kinderen hun hoofdverblijf bij de aanvrager?   

     Ja    Nee   N.v.t. 

   

Is uw situatie bekend bij Woongroep Marenland?  

     Ja    Nee   N.v.t. 

Naam contactpersoon : ……………………………............................................................................................. 

 

Is uw situatie bekend bij een hulpverlenende instantie? 

     Ja    Nee 

Instantie  : …………………………………………………………………………………………………………… 

Contactpersoon : …………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer : …………………………………………………………………………………………………………… 

Bewijsstukken (aanvinken welke van toepassing en kopie bijvoegen)  

     Uitspraak rechter     Echtscheidingsconvenant 

     Verklaring faillissement    Voorlopige voorziening 

     Ontruimingsvonnis      Voorlopig koopcontract 

     Proces verbaal van aangifte    GBA gegevens 

     Anders, namelijk: ………………………………………………………………………………………… 

*Zonder de gevraagde bewijsstukken zal uw urgentieaanvraag niet in behandeling genomen worden. Voor 

informatie over uw urgentieaanvraag verwijzen wij u naar de bijlage “informatie over het aanvragen van 

urgentie”.  

 

Ondertekening: 

Plaats: …………………………… Datum: …………………………… Handtekening: …………………………… 

Het compleet ingevulde formulier, met bewijsstukken en voorzien van handtekening sturen naar:  

Woongroep Marenland 

Postbus 27 

9900 AA Appingedam  

 

Afgeven aan de balie van Woongroep Marenland: 

Prof. Cleveringaplein 1 

9901 AZ Appingedam 


