Inschrijfformulier woningzoekenden
1.

Persoonsgegevens
Woningzoekende

Partner (indien van toepassing)

Naam en voorletters

M/V

M/V

Adres
Postcode / woonplaats
Geboortedatum
A. Telefoonnummer

A.

A.

B. Telefoonnummer (mobiel)

B.

B.

Emailadres

2.

a.

Specifieke vragen
Hoe is de samenstelling van uw huishouden na verhuizing?
Aantal personen:

b.

Volwassenen

Kinderen (thuiswonend)

Wat is de huidige woonsituatie?
zelfstandig in huurwoning (verhuurdersverklaring bijvoegen)

c.

Bent u op korte termijn op zoek naar een woning?

d.

Heeft u ouders en/of kinderen wonen in ons werkgebied?

e.

Wat is uw verhuisreden?

Vergeet niet op de volgende pagina uw voorkeur(en) aan te geven!

zelfstandig in koopwoning
inwonend bij ouder(s)
anders ________________________________
Ja
Ja

Nee

Nee

Zelfstandig wonen
a.s. huwelijk/samenwonen
Gezinsuitbreiding
Scheiding/einde samenwonen
Financiele/medische/sociale noodzaak
Anders, namelijk ________________________________
______________________________________________
______________________________________________

3.

Voorkeur van woning

U kunt uw voorkeur(en) voor een bepaald type woning en/of dorpskern kenbaar maken door dit hieronder aan te kruisen. Meerdere
voorkeuren zijn toegestaan. Als u geen voorkeuren heeft, dan kunt u dit ook aangeven.
Ik heb geen voorkeur. Ik wil in principe ingeschreven staan voor alle woningen in het werkgebied.

Mijn voorkeur gaat uit naar een:

gezinswoning
appartement
seniorenwoning

Ik wil op de wachtlijst voor de dorpskern(en):

bejaardenwoning (beneden)
bejaardenwoning (boven)
aangepaste woning

Ouddorp
Goedereede
Goedereede-Havenhoofd
Stellendam

Eventuele specifieke voorkeuren of aanvullingen op uw voorkeuren waar u juist wel of juist niet zou willen wonen, kunt u hieronder
omschrijven;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.

Inschrijfkosten

Betaling van inschrijfgeld is voor registratie als woningzoekende verplicht. Wij vragen u om samen met het aanleveren van het
inschrijfformulier en overige bescheiden, het inschrijfgeld van € 25 te betalen aan Wbv Beter Wonen. Dit kan worden overgemaakt op
bankrekening IBAN NL29 RABO 0361302126 o.v.v van uw naam en adres. De datum van ontvangst van de inschrijfkosten geldt als officiële
inschrijfdatum. Na ontvangst van het verschuldigde inschrijfgeld ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving.

5.

Ondertekening

Met het ondertekenen van dit formulier geeft u aan akkoord te gaan met het verwerken van uw persoonsgegevens en de algemene
huurvoorwaarden voor woningzoekenden zoals deze beschreven staan op de website www.wbvbeterwonen.nl.

Datum……………………………………………………………..

Te overleggen bescheiden:
•
Verhuurdersverklaring (indien van toepassing)
•
Inkomensverklaring

Handtekening……………….………………….……………….…………………

