
Personalia aanleveren bij Woning Delers Club 

Door het format op de volgende 2 pagina’s in te vullen en aan te houden, weet je 
zeker dat jij en je groepje de juist personalia aanleveren. Met de personalia 
verduidelijken jullie de zoektocht en kunnen jullie je als groepje het beste 

voorstellen aan een eigenaar. Een sterk en duidelijke personalia kan een eigenaar 
uiteindelijk de doorslag geven om voor jullie groepje te kiezen, dus dit is zeker 

belangrijk!  

In een personalia geef je eerst een inleiding van de gehele groep (blad 2) en 
vervolgens alle van bewoners apart (blad 3). Lees de onderstaande tips goed door 

en neem deze mee bij het invullen/ aanleveren.  

✓ Zorg ervoor dat de kopieën van de legitimatiebewijzen NIET worden 
toegevoegd in de personalia’s, maar als aparte documenten worden 
toegevoegd aan de mail met documenten. 

✓ Stel eerst het groepje in zijn geheel voor, en daarna alle leden apart volgens 
punt 3 op de volgende pagina. Iedere huisgenoot krijgt dus een eigen a4 
waarin hij zich voorstelt en zijn informatie deelt.  

✓ Stel je personalia algemeen op, dus niet gericht op een specifieke woning. 
Zo hoeft het personalia document niet telkens aangepast te worden wanneer 
jullie voor een andere woning willen gaan. 

✓ Kies voor een duidelijke foto, bij voorkeur een waar je gezicht te zien is. 

✓ Zijn jullie flexibel in jullie zoektocht (past jou groepje zich bijvoorbeeld aan 
bij een woning voor 5 personen in plaats van 4). Zorg dan dat de personalia 
alleen de vaste bewoners bevat (het minimale aantal waarmee je zoekt). De 
personalia’s van de overige bewoners kunnen dan apart aangeleverd worden. 
Dat maakt het gemakkelijker om op verschillende woningen te reageren met 
dezelfde documenten.  

✓ Wil je een eigen draai aan je personalia document geven qua styling? Dat is 
geen probleem en vinden sommige eigenaren zelfs leuk. Doe dit dat ook 
vooral, maar laat de inhoud en opzet van het document hetzelfde zijn als de 
voorbeelden die wij hieronder geven.   
 
Veel Succes!  



{ Alle namen van de personen waaruit de groep 
bestaat } 

 { De naam van de stad waarin je zoekt }  

{optie: eventueel een foto van de groep} 

Inleiding van de groep huisgenoten 

{ In deze inleiding vertel je uit welke personen het groepje bestaat, hoe jullie 
elkaar kennen en waarom jullie graag samen zouden willen wonen en wat jullie 
zoek wensen zijn. Voeg eventueel een foto van het groepje toe wanneer jullie deze 
hebben, dat vindt een eigenaar fijn. Maak dit stukje tekst zo algemeen mogelijk en 
overtuig de eigenaar waarom jullie een leuke groep zijn om aan te verhuren. }  



Individuele Personalia per huisgenoot 
  
{Voor- + achternaam van de persoon} 

       Voeg hier een foto toe: 
Adres:  
Telefoonnummer:  
Email:  
Geboortedatum:  
Geboorteplaats:  
Paspoortnummer:  
BSN-nummer:  
Nationaliteit:  
Opleiding + jaar:  
Werk + soort contract:  

Stukje over mij: 

- Voorbeeldtekst  - 
{ Mijn naam is Isabelle van Veen. Na opgegroeid te zijn in Noord-Brabant ben ik in 
september 2011 in Utrecht gaan studeren en wonen. Hier ben ik begonnen met de 
bachelor Pedagogische Wetenschappen. Dit beviel mij zo goed dat ik na de 
afronding van mijn bachelor direct doorgegaan ben met mijn master in dezelfde 
richting; Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Hiervoor loop ik op dit 
moment 3 dagen in de week stage bij een specialistische GGZ-instelling. Ik 
diagnosticeer en behandel jonge kinderen met stoornissen zoals autisme en heb 
hierin een nieuwe passie ontdekt.  

De rest van de week heb ik college en ben ik bezig met mijn scriptie. In juli hoop ik 
dan ook af te studeren en te gaan solliciteren voor een baan. Doordat ik in de 
afronding van mijn studententijd zit, is het voor mij tijd om aan een nieuwe, 
serieuzere fase van mijn leven te beginnen.  

Op dit moment woon ik nog met 4 andere meisjes in een huis in Utrecht maar ben 
ik met 2 andere vriendinnetjes op zoek naar een huis in Amsterdam. We kijken er 
alle 3 naar uit om een rustige leefomgeving te krijgen. Zo kan ik mij richten op de 
afronding van mijn master en het begin van een nieuwe, spannende fase! }  


