Inschrijfformulier
Uw gegevens
naam en voorletter(s)

m/v*

straat en huisnummer

postcode en woonplaats

e-mail adres

bericht bij nieuw
woningaanbod?

ik wil wel / geen * e-mail ontvangen als er nieuw aanbod huurwoningen wordt
geplaatst op www.wonenvierlingsbeek.nl (u kunt hierboven ook het e-mail adres van
een familielid/kennis vermelden, als u zelf geen e-mail gebruikt)

telefoon 1

telefoon 2

geboortedatum

geboorteplaats

nationaliteit

IBAN rekeningnummer

gehuwd/geregistreerd
partnerschap

ja / nee *

verzamelinkomen

€

indien van toepassing, datum:

loon/uitkering/loon en uitkering *

Let op! Wanneer u reageert op een woning, moet u uw inkomen aantonen met gegevens van de
Belastingdienst. Zonder deze gegevens wordt uw reactie niet meegenomen bij de toewijzing van de
betreffende woning.

reden van inschrijving
(bijvoorbeeld: huidige woning te klein/groot, zelfstandig wonen, enz.)

huidige woning
(bijvoorbeeld: eigen koopwoning, thuiswonend, huurwoning, inwonend bij iemand, kamerhuur, enz.)

ik zoek een **:
o gezinswoning
o seniorenwoning
o (starters)appartement

mijn voorkeur gaat uit naar een woning in **:
o Vierlingsbeek
o Overloon
o Maashees
o Holthees
o Groeningen
o Vortum-Mullem

inschrijven kost eenmalig € 45,- en uw inschrijving wordt verwerkt na ontvangst van uw betaling
hoe betaalt u de inschrijfkosten? (aankruisen wat van toepassing is)
o
o

ik betaal contant bij kantoor Wonen Vierlingsbeek
ik maak € 45,- over naar IBAN NL57 RABO 01543 04301 ten name van Wonen Vierlingsbeek, onder
vermelding van “inschrijving” en mijn naam

*doorhalen wat niet van toepassing is
** aankruisen wat van toepassing is, meerdere antwoorden mogelijk

(versie 2018-1)

Inschrijfformulier
Gegevens partner of medeaanvrager (voor gezamenlijke huurovereenkomst)
naam en voorletter(s)

m/v*

straat en huisnummer

postcode en woonplaats

e-mail adres

telefoon 1

telefoon 2

geboortedatum

geboorteplaats

nationaliteit

IBAN rekeningnummer
verzamelinkomen

€

loon/uitkering/loon en uitkering *

Let op! Wanneer u reageert op een woning, moet u uw inkomen aantonen met gegevens van de
Belastingdienst. Zonder deze gegevens wordt uw reactie niet meegenomen bij de verdeling van de
betreffende woning.

Gegevens (eventuele) overige leden huishouden die mee verhuizen
naam en voorletter(s)

geboortedatum

m/v*

relatie (bijv. kind,
vriend(in), ouder)

verzamelinkomen

totaal aantal verhuizende personen: _____ waarvan _____ kinderen onder 18 jaar

ondergetekende(n) verklaart/verklaren dit inschrijfformulier naar waarheid te hebben ingevuld
plaats:

datum:

handtekening aanvrager:

handtekening partner/medeaanvrager:

*doorhalen wat niet van toepassing is
** aankruisen wat van toepassing is, meerdere antwoorden mogelijk

(versie 2018-1)

