INSCHRIJFFORMULIER HUURAPPARTEMENT
VOOR EEN HUURWONING IN:





Bakel,
Gemert
Deurne
Liessel

de Wilbertsdries
Ruijschenbergh
de Nieuwenhof
de Gasterij

Naam:
Voornamen (voluit):
Straat en huisnr.:
Postcode/woonplaats:
Geboortedatum:
Burgerlijk servicenr.:
IBAN rekeningnr

zie Woonz.nl voor meer informatie (m.u.v. Deurne/Aarle-Rixtel)





Helmond
Helmond
Aarle-Rixtel
Beek & Donk

de Pannehoeve
de Moeraseik
Mariëngaarde
de Regt
s.v.p. aankruisen wat van toepassing is

Man / vrouw *
Telefoonnr.:
Burg. staat:
Huisarts:
Ziektekostenverz.+nr

Eventuele medehuurder (bij echtpaar/samenwonen altijd invullen):
Naam:
Voornamen (voluit):
Geboortedatum:
Burgerlijk servicenr.:
IBAN rekeningnr

Man / vrouw *
Burg. staat:
Huisarts:
Ziektekostenverz.+nr

Wilt u per e-mail de bevestiging van inschrijving ontvangen en / of mogelijke info in de toekomst ?
Naar welk e-mailadres kunnen we dit sturen:
Contactpersoon:
Naam:

Relatie tot inschrijver:

Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnr.(privé):

b.g.g. telefoonnr.:

Wilt u dat wij contacten onderhouden via contactpersoon ?

ja / nee *

Mailadres:
Informatie m.b.t. plaatsing op wachtlijst:
Hebt u een zorgindicatie en/of WMO beschikking?
Zorgindicatie / WMO besch. *
Als u thuiszorg krijgt, wordt deze door de Zorgboog geleverd?
ja / nee *
Als de zorg door een andere zorgaanbieder wordt geleverd,
gelieve u een kopie van de indicatie en/of beschikking mee te sturen.
Wilt u zo snel als mogelijk in aanmerking komen voor een woning?
 voeg Inkomensverklaring bij
of schrijft u zich in uit voorzorg? (aankruisen wat van toepassing is)  uit voorzorg *
Inkomensverklaring: U vraagt deze aan via de Belastingtelefoon: 0800 - 0543. U ontvangt de
verklaring binnen 5 werkdagen op uw huisadres. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand, dit
wordt gevraagd. Als er sprake is van een partner, hebben we van beiden de inkomensverklaring nodig.
Zonder de inkomensverklaring kunnen we geen studio/appartement toewijzen!
*

aankruisen wat van toepassing is / doorhalen wat niet van toepassing is

Eventuele aanvullende informatie kunt u kwijt op de achterzijde van dit formulier
Gelieve dit formulier te sturen naar: De Zorgboog, t.a.v. Transferbureau, Postbus 16,
5760 AA BAKEL of per mail naar: transferbureau@zorgboog.nl

17-5-18

