
Heeft u de nieuwe woning toegewezen 

gekregen via de voorrang VGNB?  

Naam huurder 

Telefoonnummer 

E-mailadres

Aantal leden van het huishouden 

Straatnaam en huisnummer  van de 

achtergelaten woning  

Postcode en stad van de achtergelaten 

woning 

Aantal kamers van de achtergelaten woning 

Oppervlakte van de achtergelaten woning 

De achtergelaten woning heeft een 

woonoppervlak van minimaal 70m2 en 

heeft:  

Naam woningbouwcorporatie van uw oude 

woning 

Naam behandeld functionaris 

Straatnaam en huisnummer van de nieuwe 

woning  

Postcode en stad van de nieuwe woning 

Oppervlakte nieuwe woning 

Naam woningbouwcorporatie van uw 

nieuwe woning  

Is uw nieuwe woning een seniorenwoning ?  

Checklist mee te sturen documenten 

 4 kamers €4.000 vergoeding 

 5 kamers €4.700 vergoeding 

 6 kamers €5.470 vergoeding 

 7 kamers en meer €6.200 vergoeding  

 Ja

 nee

Nummer 

Nummer 

M2

M2 

 Ja, de woning is toegewezen via de voorrang VGNB

 Nee, u komt helaas niet in aanmerking voor de subsidie.

 Kopie bankbewijs (bankpas of afschrift) met daarop zichtbaar de naam 

huurder en bankrekeningnummer van de huurder

 Kopie van huurcontract nieuwe woning

 Indien van toepassing: een Wmo-beschikking tegemoetkoming in kosten

voor verhuizing

 Een plattegrond van de nieuwe en achtergelaten woning waaruit de

oppervlakte van de woning blijkt. 

Formulier  

subsidie Verhuisregeling Van Groot naar Beter 



 

Gegevens nieuwe woning:

Ondertekening

Formulier  

subsidie Verhuisregeling Van Groot naar Beter 

Handtekening huurder  Handtekening woningcorporatie 

achtergelaten woning   

Datum 

Handtekening  
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