
Inschrijven als woningzoekende
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In de regio Haaglanden



Zoekt u een huurwoning in de regio Haaglanden, dan moet u zich inschrijven. U 

kunt uw inschrijving regelen via www.woonnet-haaglanden.nl, klik hiervoor op 

de knop ‘Inschrijven’. Als u hulp nodig heeft bij het inschrijven, kunt u ook bij één 

van de woningcorporaties in de regio Haaglanden langs gaan. De adressen van de 

woningcorporaties vindt u op de website van Woonnet Haaglanden onder Contact. Na 

het inschrijven ontvangt u een e-mail met de bevestiging van uw inschrijving. U kunt 

dan inloggen op de website www.woonnet-haaglanden.nl om een woning te zoeken.

Persoonlijke gegevens
Zorg ervoor dat u uw persoonlijke gegevens 
en de gegevens van de personen die met u 
meeverhuizen bij de hand hebt, zoals: 
- meest recente inkomensverklaring;
- uw betaalrekeningnummer van de bank;
-  het e-mailadres en telefoonnummer waarop 

u overdag bereikbaar bent;

U moet hier ook uw fi scaal jaarinkomen 
invullen. Neem dit over van uw inkomens-
verklaring.
Vul alle gegevens zorgvuldig en naar waar-
heid in. Niet alle gegevens kunt u nadat uw 
inschrijving verwerkt is, weer zelf wijzigen.

Daarnaast worden de gegevens gebruikt om 
te controleren of u in aanmerking komt voor 
een woning. Als de door u ingevulde gege-
vens niet kloppen, krijgt u een aangeboden 
woning toch niet.

Gezinssamenstelling en inkomen
U geeft aan of u een medeaanvrager heeft of 
niet. Zo ja, dan vult u de gegevens van deze 
persoon in.

Contactgegevens
Hierna vult u uw contactgegevens in, dit zijn 
de telefoonummer(s) waarop u overdag 

bereikbaar bent en het e-mailadres dat u 
dagelijks kunt bekijken. De corporaties gebrui-
ken dit telefoonnummer en e-mailadres om 
contact met u op te nemen als u een woning 
wordt aangeboden. Het is dus heel belangrijk 
dat de telefoonnummers en het e-mailadres 
altijd kloppen.

Starter of doorstromer
en meeverhuizende kinderen
Na het invullen van uw contactgegevens moet 
u aangeven of u een starter, doorstromer of 
doorstromer door echtscheiding bent:
Starter: U laat geen zelfstandige woning in 
Nederland achter. U woont nog thuis, bij 
iemand in, op kamers, in een onzelfstandige 
woning, in het buitenland of u bent dakloos. 
Doorstromer: U laat een zelfstandige huur-
woning of koopwoning in Nederland achter 
als u gaat verhuizen.
Doorstromer door echtscheiding: U woont in 
een zelfstandige huurwoning of koop woning 
in Nederland en u heeft meeverhuizende 
minderjarige kinderen, maar uw ex-partner 
blijft in de woning wonen als u gaat verhuizen.
Heeft u kinderen of andere personen die 
met u meeverhuizen, dan moet u ook hun 
ge gevens, zoals naam, geboortedatum en 
inkomen invullen.

Bent u een doorstromer?
Als u een doorstromer bent, moet u aangeven 
of u een huur- of een koopwoning heeft.
Let op dat u bij ‘Woonachtig op huidig adres 
sinds’, de datum invult waarop u bij de 
gemeente op dit adres bent ingeschreven. 

Gebruikersnaam en wachtwoord
Het inloggen na het inschrijven gaat via een 
gebruikersnaam en wachtwoord. Deze moet 
u hier opgeven. De gebruikersnaam mag 
minimaal 6 en maximaal 25 posities hebben 
en het wachtwoord minimaal 6 en maximaal 
10 posities. 

Inschrijven kost € 12,50 per jaar
Inschrijven als woningzoekende kost € 12,50 
per jaar. U kunt zelf kiezen of u betaalt via de 
eenmalige machtiging of via iDeal.
Bij eenmalige machtiging wordt het bedrag 
eenmalig afgeschreven van uw bankreke-
ningnummer. Let er op dat u hierbij alleen 
een rekeningnummer invult dat op uw naam 
staat en dat er voldoende geld op uw reke-
ning staat. 
Bij iDeal kan ook een ander persoon of orga-
nisatie voor u betalen. Als het bedrag niet kan 
worden afgeschreven, vervalt uw inschrijving.

Controleer uw gegevens!
Uw inschrijving is nu voltooid. U kunt 
nogmaals uw gegevens controleren en 
deze, indien nodig, nog wijzigen. Lees ook 
de inschrijfvoorwaarden zorgvuldig door. 
Daar staan de regels voor het  inschrijven 
uitgelegd en wat de geldigheid is van uw 
inschrijving, wanneer de inschrijving wordt 
beëindigd en wat uw rechten en plichten zijn. 
U ontvangt ter bevestiging een e-mail van 
uw inschrijving. Nu kunt u gaan reageren op 
woningen.

Inschrijven mislukt?
Lukt het inschrijven niet of krijgt u een mel-
ding dat u niet kunt worden ingeschreven, 
stuurt u dan een contactformulier met uw 
vraag naar Woonnet Haaglanden.  U vindt dit 
formulier onder ‘Contact met de corporaties’ 
op de website.  Wij gaan u dan zo snel moge-
lijk helpen.

Elk jaar verlengen
Als u zich heeft ingeschreven, krijgt u elk 
jaar rond de datum dat u hebt ingeschreven 
automatisch een melding op ‘Mijn Woonnet’ 
en een e-mail of herinneringsbrief dat u op-
nieuw moet betalen. Ook moet u dan uw 
inschrijfgegevens controleren en eventueel 
wijzigen.

Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze 
folder? U kunt veel antwoorden en uitleg 
vinden in het onderdeel Uitleg en informatie 
op onze website. Komt u er niet uit, dan kunt 
u uw vraag via ons Contactformulier stellen. 
U vindt dit formulier onder  ‘Contact met de 
corporaties’. U kunt ook telefonisch contact 
opnemen met een van de corporaties. Ook de  
telefoonnummers vindt u ook onder ‘Contact 
met de corporaties’. 

Veel succes met het vinden
van een woning!

Hoe schrijf ik me in?
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