
Woonwensen checklist

in welke wijk(en) ..............................................................................................................................
bepaald(e) complex(en)en ....................................................................................................
budget: tot € ……..,.... per maand
eengezinswoning/bovenwoning/benedenwoning/flatwoning met/
zonder lift *
makkelijk toegankelijke woning (zonder trappen/drempels)
complex met (voornamelijk) senioren
hoeveel slaapkamers: ………………..
hoe groot moet de woning zijn? ………….. m²
berging
balkon/tuin*
service huurdersonderhoud
dichtbij: wijkcentrum/supermarkt/bushalte/huisarts*
centrale ontmoetingsruimte
videofoon/videoregistratie*
zorg(bemiddelaar)
huismeester
parkeerplaats/scootmobielplaats*

* streep door wat niet van toepassing is
vet = keuzes die niet door het Verhuisadvies worden ondersteund en die 
door woningcorporaties worden afgewezen vanaf een bepaalde leeftijd.

Documenten checklist

inkomensverklaring (voorheen IB60 of IBRI-formulier, via Belastingdienst)
laatste AOW en/of pensioenoverzicht
kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, id-kaart of rijbewijs)
verhuurdersverklaring van uw huidige verhuurder
uittreksel uit de basisregistratie personen (niet ouder dan 6 maanden) 

Verhuisadvies door
Langer Thuis in Nijmegen

Naam van uw Verhuisadviseur:
 
 

De Verhuisadviseur spreekt met u af wanneer hij of zij contact  
met u opneemt of op bezoek komt. Wilt u in contact komen met  

uw Verhuisadviseur? Bel dan met 

Langer Thuis in Nijmegen
Telefoon 088 - 00 17 121

E-mail langerthuisnijmegen@sterker.nl
Website www.langerthuisnijmegen.nl

Langer Thuis in Nijmegen is een onderdeel van
Sterker sociaal werk

Sterker sociaal werk
www.sterker.nl
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Verhuisadvies 
Wilt u op zoek naar een andere woning of gaat u verhuizen? Kunt u 
dat niet zelf regelen en heeft u geen mensen die u kunnen helpen?  
Dan kunt u hulp krijgen van het Verhuisadvies. In deze folder leest u 
stap voor stap wat u van het Verhuisadvies kunt verwachten.

Wat doet de 
Verhuisadviseur?
Een Verhuisadviseur is een vrijwilli-
ger van Sterker sociaal werk. Hij of 
zij helpt u bij het zoeken naar een 
woning en/of het organiseren van 
de verhuizing. Wat u nog zelf kunt, 
doet u zelf. Wat u niet meer lukt, 
regelt de Verhuisadviseur; hij of zij 
heeft ervaring en helpt u graag! 
Is er hulp nodig bij het sjouwen 
van spullen of bij het klussen? Dan 
schakelt de Verhuisadviseur daar, 
in overleg met u, uw netwerk of 
een klus- of verhuisbedrijf bij in.

Kosten 
De hulp van de Verhuisadviseur is 
gratis. U betaalt wel de gemaakte 
kosten voor bijvoorbeeld kopiëren, 
postzegels, uittreksels en de kosten 
voor de gereden kilometers als u 
samen met de Verhuisadviseur 
ergens naartoe gaat. En natuurlijk 
zijn de kosten voor de verhuizing 
zelf en eventuele hulp bij klussen 
voor uw eigen rekening. 

Heeft u een laag inkomen? In 
sommige gevallen vergoedt de 
Bijzondere bijstand een deel van 
de kosten rondom de verhuizing. 
Uw Verhuisadviseur kan u daar 
meer over vertellen.

Stap 1 Uw woonwensen
Misschien weet u al precies waar u 
wilt gaan wonen, maar misschien 
ook niet. De verhuisadviseur zet 
daarom, aan de hand van de 
checklist, uw woonwensen op een 
rijtje. Dat maakt het zoeken naar 
een woning een stuk eenvoudiger.

Woonwensen checklist
U vindt de checlist aan de achter-
zijde van deze folder.

Een verhuisindicatie
De gemeente Nijmegen kent, 
onder strikte voorwaarden, een 
verhuisindicatie.  
Met deze indicatie kunt u met 
voorrang verhuizen naar een 
‘levensloopgeschikte woning’ of 
naar een ‘rolstoelgeschikte  
woning’. Uw Verhuisadviseur kan u 
hier meer over vertellen en 
daarvoor eventueel een Ouderen- 
adviseur inschakelen.

Stap 2 Documenten 
verzamelen
Voordat u naar een woning gaat 
zoeken, moet u eerst documenten 
verzamelen. Bij het accepteren van 
een woning dienen er namelijk 

direct een aantal documenten aan 
de verhuurder te worden overhan-
digt. Een overzicht van deze 
documenten staat in de checklist.

Documenten checklist
U vindt de checlist aan de achter-
zijde van deze folder.

Stap 3 Op zoek naar 
een woning
Het is goed om vooraf te weten 
dat de vraag naar woningen in 
Nijmegen veel groter is dan het 
aanbod. Daardoor kan het vaak 
een tijd duren voordat u een 
woning vindt die aan uw woon-
wensen voldoet.

Een sociale huurwoning
Sociale huurwoningen in Nijmegen 
en omgeving worden door alle 
woningcorporaties gezamenlijk 
aangeboden via www.entree.nu. 
De Verhuisadviseur kan u helpen 
met inschrijven en voor u het 
passende woningaanbod in de 
gaten houden. De Verhuisadviseur 
zal op deze woningen reageren en 
neemt contact op met u als u mag 
komen bezichtigen.

De meeste woningen worden via 
Entree aangeboden volgens 
woonduur. Dat is de datum waar-
op u volgens het bevolkingsregis-
ter zelfstandig (in Nijmegen) bent 
gaan wonen. Heeft u een korte 
woonduur dan duurt het lang 
voordat u kans maakt op een 
woning. Uw Verhuisadviseur kan 
goed inschatten wat uw kansen op 

een woning zijn. Soms helpt het om 
uw woonwensen bij te stellen. In 
dat geval zal uw Verhuisadviseur 
met u daarover in gesprek gaan.

Andere manieren om een woning 
te vinden
Naast de woningen die via Entree 
worden aangeboden zijn er soms 
nog andere mogelijkheden om 
aan een woning te komen. Denk 
aan woningruil, wonen met een 
lichte zorgindicatie of woningen in 
de vrije sector. Uw Verhuisadviseur 
kan u er meer over vertellen.

Stap 4 Bezichtigen
Wanneer u in aanmerking komt 
voor een woning ontvangt u een 
uitnodiging voor een bezichtiging. 
Wanneer uw Verhuisadviseur voor 
u de mails van Entree ontvangt, zal 
soms ook de uitnodiging voor een 
bezichtiging bij uw Verhuisadviseur 
terecht komen. Uw Verhuisadviseur 
zal u daar dan zo snel mogelijk 
van op de hoogte stellen.  

Ontvangt u de uitnodiging voor 
een bezichtiging zelf? Dan stelt uw 
Verhuisadviseur het op prijs dat u 
hem of haar dat even laat weten. 
Kunt u niet zelfstandig naar een 
woning gaan kijken en heeft u 
niemand die met u mee kan? Dan 
is uw Verhuisadviseur vaak bereid 
om met u mee te gaan. 

Papieren meenemen
Neem naar een bezichtiging altijd 
de papieren mee zoals beschreven 
onder stap 2. Neem zo mogelijk 
ook de uitnodiging mee. Zonder de 
juiste papieren krijgt u de woning 
niet.

Afmelden
Wilt of kunt u niet gaan kijken? Dan 
moet u dat vóór de bezichtiging 
aan de woningcorporatie laten 
weten. Als u zonder afmelden niet 
bij een bezichtiging komt opdagen 
wordt uw account op Entree 
tijdelijk geblokkeerd

Stap 5 Na de  
bezichtiging: weigeren 
of accepteren?
Weigeren
U mag een aangeboden woning 
altijd weigeren. Dat heeft geen 
gevolgen voor uw inschrijving. Toch 
is het goed om u te realiseren dat 
de inspanningen van uw verhuis-
adviseur niet onuitputtelijk zijn. 
Wanneer de woning in principe 
aan uw woonwensen voldeed en u 
de woning toch niet accepteert 
gaat uw Verhuisadviseur met u in 
gesprek. Zijn uw woonwensen 

realistisch? Wat zijn uw verwachtin-
gen van het Verhuisadvies? Welke 
afspraken kunt u samen maken 
voor het vervolg van de zoektocht? 

Accepteren
Heeft u een passende woning 
gevonden? Dan moeten er nog een 
aantal formaliteiten worden 
geregeld. Uw Verhuisadviseur helpt 
u daarbij.

Stap 6 De verhuizing 
regelen 
Een verhuizing, daar kunt u als een 
berg tegenop zien. Uw Verhuisadvi-
seur zal aan de hand van een 
checklist met u een planning 
maken voor de verhuizing. Alles 
wat er moet gebeuren in de oude 
woning en in de nieuwe woning 
wordt in deze planning gezet. 
Hierdoor wordt het overzichtelijk 
wát er wanneer moet gebeuren en 
wíe u daarbij helpt. Wanneer u 
geen beroep kunt doen op uw 
eigen netwerk zal uw Verhuisadvi-
seur in overleg met u kijken welke 
hulp er ingeschakeld kan worden. 

Oplevering woning
Corporaties gaan verschillend om 
met het opleveren van woningen. 
Zo wordt een woning bij Portaal 
altijd helemaal ‘kaal’ opgeleverd. 
Woonwaarts en andere corpora-
ties bieden de mogelijkheid om, al 
dan niet tegen een redelijke 
vergoeding, stoffering en andere 
zaken over te nemen. Wilt u niets 
overnemen, dan moet de huurder 
het er alsnog uithalen. 


