
Reageren op een woning met MyQii.
Wil je een vrije sector woning huren van Woonstad Rotterdam, dan hebben we een aantal gegevens van je 
nodig. Om deze gegevens te controleren, maken we gebruik van de diensten van MyQii. Met MyQii verzamel jij 
veilig en snel gegevens van de Belastingdienst, Mijn Overheid en het UWV. Deze informatie gebruiken wij om te 
beoordelen of je in aanmerking komt voor de woning. 

Stap 2 Aanvullen.
In deze gevallen moet je gegevens aanpassen 
of aanvullen: 

Je inkomen is veranderd
Rond eerst je MyQii af met het inkomen 
dat er staat. Log dan opnieuw in om je 
inkomen aan te passen en een getekende 
werkgeversverklaring toe te voegen.

Je gaat samen met iemand huren
Koppel jouw MyQii aan dat van je mede- 
huurder. Zo kunnen we jullie verzamelinkomen 
meenemen in de beoordeling.

Je bent ondernemer
Als ondernemer moet je minstens  
twee jaar ingeschreven staan bij de KvK en 
minimaal een keer belastingaangifte hebben 
gedaan. Daarnaast moet je een getekende 
accountants- of boekhoudersverklaring  
van het lopende boekjaar uploaden  
naar MyQii. Vraag hiervoor een link op via  
vsh@woonstadrotterdam.nl.

Je hebt eigen vermogen
Je mag 10% van je eigen vermogen optellen bij 
je inkomen. Dit kun je in MyQii melden door 
een overzicht van je banksaldo toe te voegen. 

Heb je vragen of kom je er niet uit? 
Antwoorden op veelgestelde vragen vind je op de 
website. Je kunt ook contact opnemen via het 
contactformulier of telefoon (op werkdagen tussen 
10:00 en 14:00 uur).  

 qii.nl/help-service

085 888 70 53

Stap 1 Aanmaken.
Maak met jouw DigiD eenvoudig een profiel aan 
op MyQii via de onderstaande knop.

Gelijk een Qii aanmaken

Vul je gegevens in en verzamel informatie over je 
huishouden en jouw financiële situatie. Wanneer je 
profiel compleet is kun je reageren op een woning.

Stap 3 Opletten.
Reageer alleen op een woning als je 
voldoet aan de voorwaarden. 

Controleer goed je gegevens in MyQii. 
Als deze niet kloppen, dan kunnen we 
je reactie niet meenemen.

Kloppen gegevens niet? Vul deze  
dan zelf aan in MyQii. Het zijn gegevens 
die bekend zijn bij de overheid.

Stuur ons nooit documenten met 
persoonsgegevens via e-mail. Wij kunnen 
deze gegevens niet voor je toevoegen.

Inkomens van inwonende kinderen 
tellen niet mee.
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