
 
 

Documenten 
 

1. Kopie legitimatiebewijs met daarop zichtbaar jouw voornamen, achternaam, 
geboortedatum, handtekening en de geldigheidsdatum van het legitimatiebewijs.  

 
 

Met de KopieID app maak je een veilige kopie van je identiteitsbewijs 
 
Met de KopieID app kun je een foto van je 
legitimatiebewijs maken, de gegevens doorstrepen 
die de ontvanger niet nodig heeft en een 
watermerk aanbrengen. In het watermerk kun je 
het doel en de datum van de kopie vermelden. 
Bijvoorbeeld: kopie voor huren bij SJHT 02-06-2020. 
Vervolgens kun je de bewerkte kopie opslaan en 
uploaden op Roomspot.  

 
 

Afhankelijk van jouw situatie hebben wij daarnaast de volgende documenten nodig: 
 

Voltijd student 
2. Bericht studiefinanciering van DUO. Deze brief is in PDF formaat te downloaden op Mijn DUO 

onder Mijn Berichten. Let op: we accepteren geen print screen. Als student mag je ook een 
inschrijfbewijs aanleveren van de onderwijsinstelling waar je studeert. 

3. Inkomensdocumenten (indien van toepassing): 

• Loonstroken van de afgelopen twee maanden 

• Recente uitkering specificatie 
4. Als je niet het benodigde minimum inkomen aan kunt tonen met bovenstaande documenten, 

hebben we aanvullend nog een garantieverklaring nodig. 
5. Als je eerder woonruimte hebt gehuurd: verhuurderverklaring. 

 

Internationale student of PhD 
2. Inschrijfbewijs van de onderwijsinstelling waar je studeert of promoveert 
3. Inkomensdocumenten (indien van toepassing): 

• Loonstroken van de afgelopen twee maanden 

• Recente uitkering specificatie 
4. Als je niet het benodigde minimum inkomen aan kunt tonen met bovenstaande documenten, 

hebben we aanvullend nog een garantieverklaring nodig. 
5. Als je eerder woonruimte hebt gehuurd: verhuurderverklaring. 

 

Als je werkt, een uitkering ontvangt of deeltijd studeert 
2. Inkomensverklaring van de Belastingdienst 
3. Inkomensdocumenten (indien van toepassing): 

• Loonstroken van de afgelopen twee maanden 

• Recente uitkering specificatie 
4. Als je niet het benodigde minimum inkomen aan kunt tonen met bovenstaande documenten, 

hebben we aanvullend nog een garantieverklaring nodig. 
5. Als je eerder woonruimte hebt gehuurd: verhuurderverklaring.  

https://duo.nl/particulier/footer/service/inloggen-op-mijn-duo.jsp
https://www.sjht.nl/ik-zoek/doelgroep/
https://www.sjht.nl/ik-zoek/downloads/2-Garantieverklaring-Parental-warrant.pdf
https://www.sjht.nl/ik-zoek/downloads/3-Verhuurderverklaring-Landlord-statement.pdf
https://www.sjht.nl/ik-zoek/doelgroep/
https://www.sjht.nl/ik-zoek/downloads/2-Garantieverklaring-Parental-warrant.pdf
https://www.sjht.nl/ik-zoek/downloads/3-Verhuurderverklaring-Landlord-statement.pdf
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/inloggen-mijn-belastingdienst
https://www.sjht.nl/ik-zoek/doelgroep/
https://www.sjht.nl/ik-zoek/downloads/2-Garantieverklaring-Parental-warrant.pdf
https://www.sjht.nl/ik-zoek/downloads/3-Verhuurderverklaring-Landlord-statement.pdf


 
 

Documents 
 

1. Copy of passport or ID-card, showing your first name(s), last name, date of birth, signature 
and validity date of the document.  

 
 

With the 'KopieID app' you can make a secure copy of you identification document 
 
With this app you can make a picture of your 
identification document, strike through the data the 
recipient does not need and provide the copy with a 
thread mark. Mention the purpose and date of the 
copy in the thread mark. For example: copy for tenancy 
SJHT 02-06-2020. Save the edited copy and upload it to 
Roomspot. 
 
 

 

Depending on your situation, we also need the following documents: 
 

Fulltime student 
2. Student finance letter from DUO. Download this letter in PDF at My DUO in the section My 

messages. Please note: we don’t accept print screens. Students are also allowed to provide 
a declaration of enrollment of an educational institute. 

3. Income documents (if applicable): 

• Payslips for the past two months 

• Most recent benefit slip 
4. If you cannot prove the required minimum income with the documents mentioned above, 

we additionally need a parental warranty. 
5. If you previously rented housing: landlord statement. 

 

International student or PhD 
2. Declaration of enrollment of an educational institute where you are studying or obtaining 

your doctorate. 
3. Income documents (if applicable): 

• Payslips for the past two months 

• Most recent benefit slip 
4. If you cannot prove the required minimum income with the documents mentioned above, 

we additionally need a parental warranty. 
5. If you previously rented housing: landlord statement. 

 

In case you are employed, receive social security benefit or study parttime  
2. Personal income statement from Tax and Customs Administration 
3. Income documents (if applicable): 

• Payslips for the past two months 

• Most recent benefit slip 
4. If you cannot prove the required minimum income with the documents mentioned above, 

we additionally need a parental warranty. 
5. If you previously rented housing: landlord statement. 

https://duo.nl/particulier/footer/service/inloggen-op-mijn-duo.jsp
https://www.sjht.nl/ik-zoek/doelgroep/
https://www.sjht.nl/ik-zoek/downloads/2-Garantieverklaring-Parental-warrant.pdf
https://www.sjht.nl/ik-zoek/downloads/3-Verhuurderverklaring-Landlord-statement.pdf
https://www.sjht.nl/ik-zoek/doelgroep/
https://www.sjht.nl/ik-zoek/downloads/2-Garantieverklaring-Parental-warrant.pdf
https://www.sjht.nl/ik-zoek/downloads/3-Verhuurderverklaring-Landlord-statement.pdf
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/individuals/tax_return/personal-income-statement/
https://www.sjht.nl/ik-zoek/doelgroep/
https://www.sjht.nl/ik-zoek/downloads/2-Garantieverklaring-Parental-warrant.pdf
https://www.sjht.nl/ik-zoek/downloads/3-Verhuurderverklaring-Landlord-statement.pdf

