
 

 

 

 

 

Onder de Pannen 

AANMELDFORMULIER DUO 

 

Om als duo voor Onder de Pannen in aanmerking te komen moet u voldoen aan de 

volgende criteria:  

 

Checklist Onder de Pannen huurders: 

⃝ Geen multi-problematiek (verslaving, psychische problemen). 

⃝ Zelfredzaam en in staat een huishouden te delen, sociaal vaardig.  

⃝ Binding met de regio waar de woning wordt gezocht. 

⃝ Komt niet in aanmerking voor Maatschappelijke Ondersteuning (screening door Centraal 

Onthaal). 

⃝ Mogelijkheid tot het betalen van huur, het hebben van inkomsten. 

⃝ Ingeschreven bij Klik voor Wonen, huurder blijft doorzoeken naar eigen onderdak. 

⃝ 18+. 

⃝ Geen (woonzorg voor) kinderen. 

 

Checklist Onder de Pannen verhuurders:   

⃝ 1 slaapkamer over – minimaal 3 kamerwoning (dus min. 2 slaapkamers). 

⃝ Kamer is 12 maanden beschikbaar. 

⃝ Geen meldingen op het adres (overlast, woonfraude, illegale praktijken). 

⃝ U gaat ermee akkoord dat onderhuurder zich inschrijft op het adres in de Basis Registratie 

Personen (BRP). 

⃝ Verhuurder is geen 1e of 2e-graads familie van de huurder: dus geen ouder, zus/broers 

(ex-)partner, (stief)kinderen. 

 

U dient akkoord te gaan met alle criteria. 

 

 



 

 

 

 

Huurder 

Voor- en achternaam  ................................................................................................... 

 

Woon- of briefadres  ................................................................................................... 

 

Telefoon   ................................................................................................... 

 

E-mail    ................................................................................................... 

 

Laatste officiële woonadres: 

Adres:    

 ………………………………………….……………………………………….…….. 

Adres toevoeging: 

 ………………………………………….……………………………………….…….. 

Postcode:  

 ………………………………………….……………………………………….…….. 

Plaats:    

 ………………………………………….……………………………………….…….. 

 

Hoe lang bent u thuisloos? 

⃝ <3 maanden 

 ⃝ 3-12 maanden 

 ⃝ 1-2 jaar  

 ⃝ 2-4 jaar 

 ⃝ >4 jaar 

  

Hoe is het gekomen dat u dakloos bent geworden?  ………………………………………….………… 

    

In welke gemeente zoekt u een woning?  

- Breda/Drimmelen 

 

 

Heeft u werk?  

⃝ Fulltime 

 ⃝ Parttime 

 ⃝ Kort werkloos, minder dan 12 maanden 

 ⃝ Werkzoekend, langer dan 12 maanden 

 ⃝ Vrijwilligerswerk 

 ⃝ Geen werk 

 

 

Inkomen uit werk of uitkering:  

⃝ Ik heb een uitkering, namelijk…………………………………………………………………….. 

 ⃝ Ik heb een inkomen uit werk, namelijk……………………………………………………………. 

 



 

 

 

 

 

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

 

………………………………………….……………………………………….…….. 

 

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:………………………………………….………………………………………… 

 

Is er nog iets dat u aan ons kwijt wilt? ………………………………………….………………… 

 

………………………………………….…………………………………………………………….. 

 

Verhuurder 

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

 

Adres    ................................................................................................... 

 

Postcode en woonplaats ................................................................................................... 

 

Telefoon   ................................................................................................... 

 

E-mail    ................................................................................................... 

 

Wat is bij u van toepassing? 

0 Ik huur een woning via een Woningbouwvereniging:  0 in te vullen na akkoord woco’s 

0 Anders, namelijk: ………… 

 

Let op: Indien u een woning huurt bij een woningbouwcorporaties zullen we met hen contact 

opnemen of zij akkoord gaan met het deelnemen van uw woning. Met het versturen van dit 

formulier gaat u daarmee akkoord. Aan deze aanvraag zitten geen consequenties vast. 

 

0 Ik huur een woning via een particuliere verhuurder: 

Makelaar/verhuurder; 

 ……………………………………………………...…..……………………………...….. 

 

0 Ik heb een koophuis 

 

 

 



 

 

 

 

 

o Huurder en verhuurder verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaan ermee 

akkoord dat de gegevens worden gecontroleerd. 

 

 

******************************************************************************** 

Dank voor het invullen. 

 

We nemen binnen een week contact met u op om u te laten weten of u wordt uitgenodigd voor een 

intakegesprek en/of om u te informeren over de verdere procedure. 

 

Wanneer er vragen of opmerkingen zijn, kunnen jullie contact opnemen met Onder de Pannen op 

076-7857358 (aanwezig op dinsdag/woensdag en vrijdag). 

 


