Inschrijfformulier appartementen Bisonspoor

VOORWAARDEN INSCHRIJVING
Om u te registreren als woningzoekende dient u aan onderstaande voorwaarden te voldoen en de
opgevraagde gegevens mee te zenden:
1. Inschrijfformulier (pagina 2) volledig in te vullen. Indien niet mogelijk, dan toelichten in een
begeleidend schrijven.
2. U dient de werkgevers/inkomensverklaring (pagina 3) volledig in te vullen en te laten
ondertekenen door uw werkgever.
3. Kopie recente loonstrook.
4. Kopie legitimatie. Bij een identiteits- of rijbewijs ook een kopie van de achterzijde.
5. Van een medeaanvrager dienen dezelfde gegevens aangeleverd te worden.
6. Verklaring conform betaling huur of hypotheek van uw verhuurder of bank i.v.m. uw huidige
betalingsgedrag.
7. Indien u zich voor een 2-kamer appartement wenst in te schrijven dient u een economische
of maatschappelijke binding te hebben met de provincie Utrecht. Dit is een vereiste voor de
aanvraag van een huisvestingsvergunning.
8. Indien u zich wilt inschrijven voor een 2 kamer appartement dient u te beschikken over een
minimaal vast netto maandinkomen voor langere periode van € 1.500,= op basis van 1
persoon. Bij twee personen dient het gezamenlijk inkomen aanzienlijk meer te zijn. Dit
laatste beoordelen wij per inschrijving.
9. Indien u zich wilt inschrijven voor een 4 kamer appartement dient u te beschikken over een
minimaal vast netto maandinkomen voor langere periode van € 2.400,= op basis van 1
persoon. Bij twee personen dient het gezamenlijk inkomen aanzienlijk meer te zijn. Dit
laatste beoordelen wij per inschrijving.
10. Kandidaten van 18 tot 23 jaar dienen er rekening mee te houden dat zij niet in aanmerking
komen voor huurtoeslag.
11. De 4 kamer appartementen vallen in de vrije sector. Het is niet mogelijk hiervoor
huurtoeslag aan te vragen.
12. U dient € 30,00 aan inschrijfgeld over te maken op rekeningnummer
NL98ABNA0524116180
13. Wanneer er wijzigingen optreden in de toekomst betreffende uw inkomen (werkgever,
dienstverband, salaris), dient u hier gegevens van toe te zenden o.v.v. uw inschrijfnummer.
Indien u nog vragen heeft kunt u telefonisch of via ons emailadres info@wintertrust.com contact
met ons opnemen. Tevens willen wij u erop wijzen dat de aangegeven wachttijden “vanafmaanden” zijn. Dit is een indicatie en de werkelijk wachttijd is uiteraard afhankelijk van het aantal
opzeggingen en de besluiten van de kandidaten die langer staan ingeschreven dan u. Als u de
langst wachtende bent voor de woning van uw voorkeur, zullen wij u telefonisch, via email of
eventueel schriftelijk benaderen.
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Inschrijfformulier appartementen Bisonspoor

INSCHRIJFFORMULIER
AANVRAGER
Achternaam:
Voornaam:
Geslacht:
Nationaliteit:
Geboortedatum:
Burgerlijke staat:

□ man

□ vrouw

□ ongehuwd □ gehuwd □ gescheiden*
* kopie echtscheidingsconvenant bijvoegen

Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon privé:
Telefoon mobiel:
Email:
MEDE-AANVRAGER
Achternaam:
Voornaam:
Geslacht:
Nationaliteit:
Geboortedatum:
Burgerlijke staat:

□ man

□ vrouw

□ ongehuwd □ gehuwd □ gescheiden**
** kopie echtscheidingsconvenant bijvoegen

Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon privé:
Telefoon mobiel:
Email:
OVERIGE
Inwonende kinderen:
Is er gezinsuitbreiding op komst:
Aanvrager woont nu:

Wanneer wenst u de woning:

Ja / Nee
Aantal……..
Ja / Nee
□ Zelfstandig □ Huurwoning □ Op Kamers □ Inwonend
□ Anders, namelijk
…………………………………………………………………….
Z.s.m. of / vanaf
...…………………………………………………………………

Indien u zelfstandig ondernemer bent, de meest recente jaaropgaaf, jaarrekening en uittreksel van de
Kamer Van Koophandel meezenden.

Inschrijving voor*

□
□

Bisonspoor
4-kamer appartement
2-kamer appartement

Huur per maand vanaf

Wachttijd

€ 990,= (excl. € 40,=
servicekosten)

Vanaf 3 mnd.

€ 580,= (excl. € 40,=
servicekosten)

Vanaf 28 mnd.

*) U kunt zich inschrijven voor beide woningtypes.

Eventuele opmerking/toelichting:
…
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Inschrijfformulier appartementen Bisonspoor

WERKGEVERS/INKOMENSVERKLARING
WERKGEVER
Bedrijfsnaam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
WERKNEMER
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Geboortedatum:
AANSTELLING
Aard dienstverband:

□ in vaste dienst
□ in dienst voor bepaalde tijd →

van: …………

tot: ……………

In functie van :
INKOMENSGEGEVENS
1. Bruto loon op jaarbasis:
2. Vakantiegeld:
3. Dertiende maand:
4. ……………………………….:
5. ……………………………… :
Totaal bruto jaarbasis
Ondergetekende verklaart alle gegevens namens werkgever
naar waarheid te hebben
ingevuld
Naam
: dhr / mw
Functie
:
Datum
:
Plaats
:
Telefoonnummer
:
Handtekening
:

Bedrijfsstempel

U kunt ook een eigen model van de inkomensverklaring meezenden van het bedrijf. De verklaring dient
door uw werkgever of tekeningsbevoegde van het bedrijf te worden ondertekend!
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