
CHECKS
Lees onderstaande checks goed door. 

Dan kunnen wij snel aan de slag met de controle van je documenten!

Identiteitsbewijs of paspoort
Een rijbewijs wordt niet gezien als een geldig identiteitsbewijs. We ontvangen graag een kopie van een geldig 
paspoort of identiteitsbewijs. Indien je een voorlopige toewijzing van ons ontvangt, kun je middels een link je 
identiteitsbewijs veilig met ons delen.

PDF bestand
• Om echtheid van de documenten te waarborgen, worden word-bestanden niet in behandeling genomen.

Bestanden dienen in PDF te worden geupload.
• Bestaat je document uit meerdere pagina’s? Zorg er dan voor dat je deze upload als 1 pdf-bestand.

BKR
Bij iedereen wordt bekeken of er sprake is van een negatieve BKR registratie. Je kunt het ook eerst zelf opvragen 
via www.bkr.nl zodat je weet wat er geregistreerd is.

BSN nummer weghalen
Op documenten waarop het BSN vermeld staat, dient het BSN te worden doorgehaald. Documenten waarop het 
BSN zichtbaar is, worden niet in behandeling genomen en het document wordt verwijderd.

Documenten van externe partijen
Is het document opgesteld door een externe partij zoals bijvoorbeeld je werkgever, je huidige verhuurder, een 
accountant o.i.d.? Dan dient het document te zijn voorzien van:
• datum; niet ouder dan 3 maanden op het moment van uploaden
• naam; van jezelf
• naam; volledige naam van de externe partij
• handtekening; van de tekeningsbevoegde van de externe partij

Let op!
Gebruik bij het invullen van je persoonlijke gegevens in het klantdossier je officiële naam en voorletters. Dit zijn 
ook de gegevens die worden gebruikt bij de opmaak van de huurovereenkomst. 

• Op elk document dient je naam zichtbaar te zijn.
• Documenten mogen niet langer dan 3 maanden oud zijn op het moment dat je ze upload.
• Alle documenten dienen volledig zichtbaar en leesbaar te zijn.
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Situatie Gegevens / documenten Benodigd Indien van toepassing Opmerking

Verificatie inkomen

Ben je in loondienst UWV-arbeidsgegevens en loongegevens [ ] Link naar de website

Ontvang je pensioen jaaroverzicht [ ] Link naar de website

Ontvang je een uitkering inkomensgegevens/jaaropgave van het UWV [ ] Link naar de website

Ben je een ondernemer inkomensverklaring van de Belastingdienst [ ]

Heb je voldoende eigen vermogen Bankafschrift [ ]

Voorrangsregel

Afgelopen 10 jaar meer dan 6 jaar in 
Amsterdam Oost hebt gewoond

BRP inclusief adreshistorie [ ] Deze kun je aanvragen bij 
de gemeente

Ik laat een sociale 
huurwoning achter

Verhuurdersverklaring [ ]

https://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/digitaal-verzekeringsbericht.aspx?utm_medium=email&utm_campaign=website&utm_source=sendgrid.com
https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/?utm_source=sendgrid.com&utm_medium=email&utm_campaign=website
https://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/digitaal-verzekeringsbericht.aspx?utm_medium=email&utm_campaign=website&utm_source=sendgrid.com
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Situatie Gegevens / documenten Benodigd Indien van toepassing Opmerking

Algemeen

Kopie geldig legitimatiebewijs [ ] Bij toewijzing, ontvang je van ons een 
link om je ID veilig te uploaden

BRP [ ] Deze kun je aanvragen bij de 
gemeente

Alimentatieverplichting [ ]

Echtscheidingsconvenant [ ]

Woonsituatie

Huurwoning Verhuurdersverklaring huidige verhuurder (niet ouder dan 3 mnd)

Huurwoning Rekeningafschrift van 6 meest recente huurafschrijvingen [ ] Alleen bij particuliere verhuur

Koopwoning Hypotheekhoudersverklaring

Koopwoning Jaarogave hypotheekverstrekker

Koopwoning Kopie getekende verkoopakte of [ ]

voorlopige verkoopakte of [ ]

getekende opdracht tot dienstverlening [ ]

Loondienst

Werkgeversverklaring wanneer UWV-verklaring onvoldoende 
inzicht geeft

Arbeidsverleden & loongegevens UWV (zonder BSN) Link naar website

Rekeningafschrift met laatste salarisuitbetaling

Kopie meest recente loonstrook wanneer UWV-verklaring onvoldoende 
inzicht geeft

Ondernemer

Uittreksel KvK

Inkomensverklaring van de Belastingdienst

Meest recente jaarrekening, winst- en verliesrekening en balans Over boekjaar 2020/2021 opgesteld 
door een accountent of boekhouder

Kopie bankafschrift met storting meest recente betaling uit de onderneming

https://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/digitaal-verzekeringsbericht.aspx
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Situatie Gegevens / documenten Benodigd Indien van toepassing Opmerking
Pensioen

Jaaropgave pensioen(en) en AOW Link naar website

Kopie bankafschrift laatste pensioenuitbetaling 

Kopie bankafschrift bij eigen vermogen [ ]

Uitkering

Inkomensgegevens UWV Link naar website

Jaaropgave uitkering

Kopie bankafschrift met laatste uitbetaling uitkering

https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
https://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/digitaal-verzekeringsbericht.aspx



