
 
  

 
Hoe werkt de 

online inschrijving? 
 

 
 

 

 



 
  

 

Je wilt een woning huren, hoe verder? 
Leuk dat je geïnteresseerd bent in de huurwoningen van The Terraced Tower in Rotterdam! 
In deze handleiding leggen wij je precies uit wat de voorwaarden zijn om te kunnen huren en 
hoe de online inschrijving in zijn werk gaat. 
Digitaal inschrijven 
De online inschrijving voor The Terraced Tower is vergelijkbaar met de papieren inschrijving 
die vaak gebruikt wordt. Maar door de digitale verwerking kunnen we sneller reageren en je 
kunt alles gemakkelijk vanuit huis organiseren! 
 
De inschrijving bestaat uit verschillende onderdelen. Het eerste onderdeel is het kiezen van 
jouw voorkeurswoningen via de kavelkaart, het tweede onderdeel is het invullen van het 
inschrijfformulier en het derde onderdeel is het aanvullen van jouw persoonlijke gegevens en 
het uploaden van documenten in het online dossier. 
 
Voorwaarden en inkomenseis 
 
Om in aanmerking te komen voor een van de appartementen in The Terraced Tower is het 
belangrijk dat jij zelf, en je eventuele partner, een vast en voldoende inkomen hebt. Je kunt 
de volgende inkomenseis aanhouden:  

• Om een woning te huren kun je de volgende inkomenseis als richtlijn aanhouden: 
Je hebt een vast aantoonbaar bruto maandinkomen van ca. 3,5x de maandhuur 
inclusief vakantiegeld. 

• Huur je samen, dan mag je het tweede inkomen voor 100% meetellen. 
 

In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij een eigen bedrijf of een contract voor bepaalde tijd, 
kan er een borgsom van minimaal 3x de maandhuur gevraagd worden. 

Alleen het vaste inkomen dat staat weergegeven op de werkgeversverklaring, kan worden 
meegerekend. 

Een borg wordt niet standaard gevraagd, alleen in gevallen waarbij er extra zekerheid nodig 
is. Bijvoorbeeld wanneer je een eigen bedrijf hebt of wanneer je een tijdelijk contract hebt. 
De hoogte van de waarborgsom wordt jou voordat je het contract ontvangt vermeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Kavelkaart 
Ga naar de website en klik op ‘aanbod’ in het menu. Hier kom je terecht bij de woningzoeker. 
 
Op het aanzicht van het gebouw kun je klikken op een verdieping naar keuze. Er komt 
plattegrond te voorschijn van de verdieping, waarop de woningen zichtbaar zijn. Door te 
klikken op een woning kun je de woningdetails bekijken en de plattegrond downloaden. 

Heb je een woning gevonden die voldoet aan jouw wensen? Dan kun je deze toevoegen aan 
jouw favorieten. Je kunt maximaal 10 favorieten woningen opgeven. 

Bovenaan de pagina kun je de filters gebruiken. Je kunt filteren op huurprijs, 
woonoppervlakte, type, aantal kamers en beschikbaarheid. Alleen de woningen die matchen 
bij jouw geselecteerde filters zijn dan zichtbaar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Het inschrijfformulier 

Wanneer jij jouw voorkeurswoningen hebt toegevoegd aan jouw favorieten klik je rechts 
bovenaan de pagina op “inschrijven.” 

In deze fase van de inschrijving vul je jouw persoonlijke gegevens. Wil je huren met je 
partner? Dan geef je dit aan op het inschrijfformulier en vul je ook de gegevens van je 
partner in.  

Wanneer je het inschrijfformulier hebt ingevuld en verstuurd, ontvang je een e-mail waarmee 
je een wachtwoord kunt aanmaken voor jouw persoonlijke online dossier. Hierin upload jij 
vervolgens je document om de eerste fase van de inschrijving te voltooien. 

Alleen volledige inschrijvingen, waarbij de drie stappen zijn gevolgd, kunnen in behandeling 
worden genomen. 

 

  



 
  

Jouw online omgeving | Persoonlijke gegevens 
Na het aanmaken van je wachtwoord kun je inloggen in jouw beveiligde, online omgeving 
(IDD).  
 

 

 

Als je naar beneden scrolt zie je verschillende knoppen. 
Bij “Mijn gegevens” vul je jouw persoonlijke gegevens aan. Als jij je inschrijft met partner 
gebruik je de knop “Gegevens partner” voor de persoonlijke gegevens van jouw partner. 
 
Jouw online omgeving | Documenten 
 
In deze fase upload je maar 1 document. 

• Ben je in loondienst, dan upload je het UWV document. 
Klik hier om te zien hoe je dit document kunt downloaden. 

• Ben je zelfstandig ondernemer, dan upload je jouw inkomensverklaring van de 
belastingdienst. 
Klik hier om te zien hoe je dit document kunt downloaden. 

 

Let op: Wanneer je een voorlopige toewijzing krijgt, vragen we je om de rest van de 
documenten te uploaden, maar in een andere beveiligde omgeving. Welke documenten dit 
zijn, lees je verderop in de handleiding. 

 

 

 

 

 

https://gallery.mailchimp.com/31903f7d706119f9cad439c8f/files/2f39c4f9-346f-45a1-8b44-b9647da34f25/Handleiding_UWV_formulier_aanvragen_DigiD.05.pdf
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoe-kom-ik-aan-een-inkomensverklaring


 
  

 

Let op! Nadat je jouw document hebt geüpload, kies je onderaan de pagina voor "opslaan". 
Doe dit in ieder geval voordat je de pagina verlaat, anders worden de bestanden niet 
opgeslagen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Welke documenten heb je nodig na een voorlopige toewijzing? 
Een belangrijk onderdeel van de online inschrijving is het uploaden van je documenten, 
zodat de juiste woning toegewezen kan worden. Zonder documenten is het dossier niet 
compleet en kan het dossier niet in behandeling worden genomen.  

Welke documenten je dient te uploaden, lees je hieronder. 

Identiteit 

• Uittreksel bevolkingsregister (van beiden, maximaal 3 maanden oud) 
• Een verklaring van je huidige verhuurder / hypotheekhouder (niet ouder dan 3 

maanden). Dit is alleen voor jou van toepassing als je niet inwonend bent. Ben je wél 
inwonend? Dan hoef je dit document niet aan te leveren. 

 
Loondienst 

• Werkgeversverklaring 
• Gewaarmerkte kopie arbeidsverleden en loongegevens van het UWV. Verderop in 

deze handleiding lees je hoe je dit document kunt downloaden. Houd er rekening 
mee dat je dit document alleen kunt aanvragen met je DigiD. 
 

Zelfstandig ondernemer 
 
Als ondernemer kunt je jouw inkomen aantonen met een inkomensverklaring van de 
belastingdienst over de twee meest recente jaren. Dit formulier kun je gratis aanvragen via 
de belastingtelefoon 0800 0543 of door in te loggen met je DigiD op Mijn Belastingdienst. Let 
op: je kunt dit document alleen opvragen met uw DigiD.  

Heb je geen inkomensverklaring dan is een accountantsverklaring met jaarrekening 
noodzakelijk. 

De volgende documenten dien je bij een eigen bedrijf naast de standaard documenten aan 
te leveren: 

• Balans, winst- en verliesrekening van de afgelopen 2 jaar opgemaakt door 
accountant/administratiekantoor. 

• Accountantsverklaring (of inkomensverklaring van de belastingdienst). 

• Prognose van het aankomende jaar 

• Recent Uittreksel uit het Kamer van Koophandel register (niet ouder dan 3 maanden) 

 
Gepensioneerd/AOW-gerechtigd 
 

• Jaaropgave van AOW en indien van toepassing pensioen 
• Inkomensverklaring van de belastingdienst 
• Kopie bankafschrift waarop storting van AOW en indien van toepassing pensioen 

zichtbaar is 
 
 
 
 



 
  

Uitkering 
 

• Toezeggingsbrief UWV in plaats van werkgeversverklaring 
• Gewaarmerkte kopie arbeidsverleden en loongegevens van het UWV. Houd er 

rekening mee dat je dit document alleen kunt aanvragen met uw DigiD. 

Koopwoning 

Dan dient het inkomen voldoende te zijn om de hypotheeklasten en de huurkosten te dragen.  

Bij een koopwoning zijn de volgende situaties mogelijk en dien je de volgende documenten 
te uploaden: 

De woning is verkocht: 

• (Voorlopige) koopakte aanleveren 
• Jaaropgaven van hypotheekverstrekker OF een nota van afrekening.  

 
Je houdt de hypotheek aan: 

• Jaaropgaven van hypotheekverstrekker 
• Bankafschriften met hierop de maandelijkse hypotheeklasten 

 
Scheiding 
In geval van scheiding is het van belang dat je jouw financiële positie kunt onderbouwen op 
basis van het scheidingsconvenant of verklaring mediator, zodat wij kunnen vaststellen of er 
voldoende financiële middelen zijn om de huursom te dragen ten opzichte van het inkomen. 

Eigen vermogen 
Het vrij beschikbare vermogen op een Nederlandse bankrekening middels een kopie 
dagafschrift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Voorlopige toewijzing en acceptatie 
Zodra de eerste inschrijfperiode is verstreken, worden alle complete inschrijvingen 
meegenomen met de toewijzingsronde. De woningen worden vervolgens toegewezen per e-
mail.  

Wanneer je een voorlopige toewijzing ontvangt, kun je deze vervolgens per mail accepteren. 
Om de acceptatie aan ons te bevestigen, dien je (via een door ons toegestuurde iDeal link) 
een huurreservering van € 75,- over te maken. Dit vragen wij om zeker te weten dat je deze 
woning graag wilt huren.  

Hierna vragen we je om de rest van je documenten te uploaden in een andere, beveiligde 
online omgeving en worden de uitgebreide finale credit check uitgevoerd. Dit houdt o.m. in 
dat wij bijvoorbeeld BKR-registraties checken en werkgevers nabellen. Je ontvangt de € 75,- 
retour als je het huurcontract hebt getekend. 

Wanneer jouw dossier o.b.v. de credit check volledig akkoord bevonden is, krijg je de 
huurovereenkomst digitaal ter ondertekening aangeboden. Wijzigingen door huurder op de 
huurovereenkomst zijn helaas niet mogelijk. 

De huurreservering van € 75,- ontvang je binnen ca. 1 maand na oplevering van de woning 
retour, mits je aan alle voorwaarden heeft voldaan. 

Let op: indien je na uw acceptatie toch besluit de huurovereenkomst niet te ondertekenen of 
wanneer de aangeleverde stukken op basis waarvan we jouw aanvraag beoordelen 
onjuistheden bevatten, ontvang je het bedrag van € 75,- niet retour.

Heb je nog vragen? Bekijk dan eerst even de veel gestelde vragen op de website; daar staat 
veel nuttige informatie!  
 
We wensen je veel succes met de inschrijving en we hopen je binnenkort te mogen 
verwelkomen als nieuwe bewoner van The Terraced Tower in Rotterdam! 

Met vriendelijke verhuurgroet, 
Team The Terraced Tower

 



Waar vind ik de download van mijn arbeidsverleden en 
loongegevens? 
 
Ga naar de website www.uwv.nl en ga naar de omgeving voor particulieren. Dit kun je 
bovenaan de website kiezen. 
 

 

 
 
Op de homepage zie je aan de rechterkant 
een groen vak om in te loggen met jouw 
DigiD.  

 

Klik in het groene vak op Mijn UWV. 

 

Je wordt doorgeleid naar de inlogpagina waarop je kunt inloggen met jouw DigiD gegevens. 

 

http://www.uwv.nl/


Wanneer je bent ingelogd wordt je doorgeleid naar jouw UWV-omgeving. 
 

 

 

 

In de linker kolom vindt je een menu. Klik in dit menu op 
“persoonlijke gegevens.” 
 

 

 

 

 

 

Klik op deze pagina in het vak met  “Arbeidsverleden” op de knop “controleren.”  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Je wordt doorgeleid naar de volgende pagina: 
 
 

 

 

 

 

 

 

Aan de rechterkant van de pagina zie je een vak 
met “Verzekeringsbericht.” Hier vink je het hokje 
bij “Burgerservicenummer” uit. Dit is informatie 
die wij niet in ons bezit mogen hebben.  
De vinkjes bij Arbeidsverleden, Arbeidsverleden 
detailgegevens en Loongegevens laat je staan. 
Dit is de informatie die wij wél nodig hebben.  
 

Vervolgens klik je op “Download printversie 
(pdf)” 
 
Dit PDF bestand sla je op en upload je vervolgens 
in jouw online dossier. 
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