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WAN – HOE WIJ WONINGRUIL BEGELEIDEN 
 

HET PROCES VAN WONINGRUIL 
 
 

Huurders kunnen onderling van huurwoning ruilen. Dit kan zowel binnen dezelfde woningcorporatie, 
als tussen corporaties. Woning Advies Nederland begeleidt voor woningcorporaties dit proces, 
waardoor hen een groot deel van het werk uit handen wordt genomen.  
 

STAP 1: AANVRAAG EN BEOORDELING 
 

De huurder en de ruilpartner dient de aanvraag voor woningruil bij de corporatie in, meestal via de 
website. De corporatie beoordeelt of alle documentatie volledig en akkoord is. Nadat de documenten 
akkoord zijn bevonden, plant de woningcorporatie een voorinspectie in met de ruilpartners. Tevens 
brengen zij WAN op de hoogte van deze afspraak. 
 

STAP 2: VOORINSPECTIE 
 

De voorinspectie wordt uitgevoerd door WAN. Wij regelen alle documentatie, er hoeft geen makelaar 
of een andere persoon van de corporatie bij te zijn. Tijdens de voorinspectie wordt de woning 
gecontroleerd op gebreken en worden er afspraken gemaakt over overnames en zelf aangebrachte 
voorzieningen. De ruilpartners tekenen voor akkoord. 
 
Indien de klant dit wenst, doen we tegelijkertijd een Energie-Index-opname, een NEN8025 
veiligheidsinspectie en/of het intekenen van een nieuwe plattegrond. Deze opnames gebeuren 
allemaal digitaal op de tablet. 
 

STAP 3: DEFINITIEF AKKOORD 
 

Na de opname stuurt de adviseur de gegevens direct door naar ons kantoor. Daar controleert een 
tweede adviseur van WAN de juistheid van alle opnames, waarna ze naar de klant worden gestuurd. 
De corporatie beoordeelt vervolgens of de woningruil definitief akkoord is en maakt een tekenafspraak 
met de ruilpartners. 
 

WAN KAN OOK JULLIE PROCES VAN WONINGRUIL BEGELEIDEN 
 
 

Door de begeleiding van woningruil wordt de woningcorporatie als klant geheel ontzorgd. De 
corporatie regelt enkel de administratieve voorbereiding en beoordeeld of de woningruil kan 
plaatsvinden. Er hoeft geen woonmakelaar of andere medewerker aanwezig te zijn bij de woningruil. 
 
Neem voor meer informatie contact op met Woning Advies Nederland via 0345-729000 of 
info@woningadviesnederland.nl. 


