
Urgentie aanvragen 

U kunt door omstandigheden in een levensbedreigende of in een acute noodsituatie terechtkomen waardoor u 
niet meer in uw huidige woning kunt blijven wonen. U kunt dan urgentie aanvragen. U kunt het onderstaande 
schema invullen. U ziet dan gelijk of u al dan niet voor urgentie in aanmerking komt. 

Bent u ingeschreven bij Klik voor Wonen en staat u ingeschreven als inwoner in de Gemeentelijke 
Basisadministratie in de gemeente Alphen-Chaam of Breda  en u beschikt over zelfstandige woonruimte? 

◊ ja ◊ nee → urgentie is niet mogelijk Urgentie geldt alleen voor zelfstandige wonende inwoners van de 
genoemde gemeenten. 

↓ 

Wilt u urgentie vanwege dakloosheid door huisuitzetting of dergelijke? 

◊ nee ◊ ja → urgentie is niet mogelijk. Als u geen eigen mogelijkheden heeft voor onderdak dan kunt u zich 
melden bij het loket Centraal Onthaal van de gemeente Breda.

↓ 

Wilt u urgentie vanwege huiselijk geweld? 

◊ nee ◊ ja → urgentie is niet mogelijk. Wij adviseren u aangifte te doen bij de politie en contact op te nemen 
met Informatie Huiselijk (Geweld www.informatiehuiselijkgeweld.nl) 

↓ 

Wilt u urgentie vanwege echtscheiding of beëindiging relatie? 

◊ nee ◊ ja → urgentie is niet mogelijk. Wij adviseren u op woningen te reageren via Klik voor Wonen. 

↓ 

Wilt u urgentie vanwege problemen in de familie relatie? 

◊ nee ◊ ja → urgentie is niet mogelijk. Wij adviseren contact op te nemen met een instelling die 
professionele hulp en begeleiding biedt. Bij geweld adviseren wij u 
contact op te nemen met Steunpunt Huiselijk geweld 

↓ 

Is er sprake van medische ( fysieke) belemmeringen in de woning? 

◊ nee ◊ ja → urgentie is niet mogelijk. Medische urgentie wordt door de woningcorporaties niet versterkt. 
Als u acute beperkingen heeft in de woning bv met traplopen, 
adviseren wij u voor informatie over voorzieningen in uw woning, 
contact op te nemen met de afdeling WMO in de gemeente waar u 
woont  

↓ 

Wilt u urgentie vanwege buren overlast en/of ruzie met de buren? 

◊ nee ◊ ja → urgentie is niet mogelijk. Neem contact op met de buurt-beheerder en/of woon/wijkconsult 
van uw verhuurder voor bemiddeling 

↓ 

Wilt u urgentie vanwege zwangerschap en geen (passende) woning? 

◊ nee ◊ ja → urgentie is niet mogelijk. Wij adviseren u op woningen te reageren via Klik voor Wonen 

↓ 

Wilt u urgentie vanwege te klein/te groot wonen? 

◊ nee ◊ ja → urgentie is niet mogelijk. Wij adviseren u op woningen te reageren via Klik voor Wonen 

↓ 

Wilt u urgentie vanwege te problemen met uw verhuurder? 

◊ nee ◊ ja → urgentie is niet mogelijk. Wij adviseren u op woningen te reageren via Klik voor Wonen 

Deze bovenstaande situaties kunnen voor u problematisch zijn maar vormen geen reden voor urgentie. 

Wij adviseren u om uw zoekprofiel zo breed mogelijk te maken en zo veel als mogelijk te reageren op alle 

woningtypen en met name op woningen die via Loting of ‘Direct te huur’ worden aangeboden. De nieuwe 

woningen komen dagelijks om 19.00 uur op de website. Kijk daarom regelmatig op www.klikvoorwonen.nl 
↓ 

Wilt u urgentie vanwege dakloosheid na brand of bij instortingsgevaar? 

http://www.klikvoorwonen.nl/


◊ ja ◊ nee → urgentie is niet mogelijk Bij een koopwoning of een woning van een particuliere verhuurder is 
in eerste instantie uw verzekeringsmaatschappij of verhuurder 
verantwoordelijk voor vervangende woonruimte. Als het niet mogelijk 
is om zelf op korte termijn voor een andere woning in aanmerking te 
komen kunt u een aanvraag voor urgentie indienen. 

↓ of 

Is er sprake van een levensbedreigende en een acute noodsituatie in de woning, waar uzelf geen invloed op 
heeft gehad (geen huiselijk geweld of familie ruzies), door een overval of een ernstige bedreiging in uw woning, 
(seksueel misbruik). Deze situatie is kan zodanig zijn dat u acuut en noodgedwongen de woning moeten 
verlaten en verhuizing de enige oplossing biedt? 

◊ ja ◊ nee → urgentie is niet mogelijk U moet altijd een aangifte doen bij de politie. Als het niet mogelijk is 
om zelf op korte termijn voor een andere woning in aanmerking te 
komen kunt u een aanvraag voor urgentie indienen. 

 
 
U kunt dit formulier printen, invullen en met bewijsstukken die aantoonbaar maken dat er inderdaad sprake is, 
van een levensbedreigende of acute noodsituatie in de woning of dakloos door brand of instortingsgevaar 
sturen naar: 

Urgentiecommissie Klik voor Wonen 
Postbus 1980 
4801 BZ BREDA 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
 
Naam     …………………………………………………………. 
Inschrijfnummer  Klik voor Wonen ………………………………………………………….* verplicht  
 
Adres waarop u nu bereikbaar bent: 
Straat en Huisnummer  ………………………………………………………….. 
Postcode en Woonplaats  ………………………………………………………….. 
Telefoon (overdag)   …………………………………………………………… 
Adres waarop u bij Klik voor Wonen bent ingeschreven: (als dit afwijkt van bovenstaand adres) 
Straat en Huisnummer   ……………………………………………………………. 
Postcode en Woonplaats   ……………………………………………………………. 
 
 
Ik verklaar te weten wat de voorwaarden voor urgentie zijn en bovenstaande naar waarheid te hebben 
ingevuld. 
 
 
Datum: ……………………………………….. Handtekening: …………………………………………… 
 
 
 
Zonder een van onderstaande bewijsstukken kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. 
Bijgevoegde bewijzen zijn: 
◊ proces verbaal 
◊ ……………………… 
◊ ……………………… 
 

Versie: oktober 2015 


