Inschrijfformulier Gemeentehuis Wommels

1. Gegevens (aanvrager)
Geslacht		

Man

Vrouw

Voornaam, voorletters
Achternaam
Straat, huisnummer
Postcode, plaats
Telefoon
Mobiel
Email
Geboortedatum
Naam werkgever(s) / bron van inkomen
Inkomen per maand

bruto e

netto e		

Burgerlijke staat

ongehuwd		

gehuwd

		

gescheiden		

samenwonen

		

weduwe/weduwnaar

geregistreerd partnerschap

2. Gegevens partner / medebewoner (invullen indien van toepassing)
Geslacht		

Man

Vrouw

Voornaam, voorletters
Achternaam
Straat, huisnummer
Postcode, plaats
Telefoon
Mobiel
Email
Geboortedatum
Naam werkgever(s) / bron van inkomen
Inkomen per maand

bruto e

netto e		

Burgerlijke staat

ongehuwd		

gehuwd

		

gescheiden		

samenwonen

		

weduwe/weduwnaar

geregistreerd partnerschap
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3. Bijzonderheden (aanvinken indien van toepassing)
Patyna wil graag inzicht in uw persoonlijke situatie. Dit geeft Patyna de mogelijkheid om u op de hoogte te
stellen over mogelijke zorg- en dienstverlening van Thuiszorg Patyna.
Maakt u gebruik van mantelzorg?
Ja
Nee
Heeft u een indicatie voor zorg / hulp?
Ja, namelijk
Nee
Heeft u een indicatie voor (thuis)zorg via de Wlz?
Ja, namelijk
Nee
Maakt u gebruik van een persoonsgeboden budget?
Ja, via de WMO
Ja via de Wlz
Nee
Maakt u gebruik van andere vormen van zorg/hulp?

Zijn er overige bijzonderheden?
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4. Gewenste woning
Voor welke woning wilt u zich inschrijven? Aanvinken wat van toepassing is, meerdere keuzes mogelijk.
Let op: de m2 zijn indicatief.

Woningnummer

Plaats in gebouw

Oppervlakte m2

S1

(souterrain)

90 m2

A.0.1

(BG)

72 m2

A.0.2

(BG)

92 m2

A.0.3

(BG)

78 m2

A.0.4

(BG)

52 m2

A.0.5

(BG)

49 m2

A.0.6

(BG)

85 m2

A.1.1

(1e etage)

118 m2

A.1.2

(1e etage)

99 m2

A.1.3

(1e etage)

78 m2

A.1.4

(1e etage)

53 m2

A.1.5

(1e etage)

50 m2

A.1.6

(1e etage)

93 m2

A.1.7

(1e etage)

101 m2

A.2.1

(2e etage)

79 m2

A.2.2

(2e etage)

69 m2

A.2.3

(2e etage)

83 m2

A.2.4

(2e etage)

85 m2
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4. Algemene bepalingen / toelichting
•

Voor de inschrijfvoorwaarden van Patyna verwijzen wij u naar de informatiebrief.

•

De verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld.

•

Aan de ondertekening van dit formulier kan geen recht op toewijzing van een woning worden ontleend.

•

Ondergetekende(n) is (zijn) er mee bekend dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in
de administratie van Patyna (conform de Wet Persoonsregistratie).

•

Een aanvraag kan zonder opgaaf van redenen worden afgewezen.

•

De aanvrager zal bij het tot stand komen van een huurovereenkomst een huurcontract tekenen
overeenkomstig het model dat bij Patyna gebruikelijk is.

•

Incomplete inschrijvingen worden niet in behandeling genomen.

•

Bij annulering van de woning na acceptatie is Patyna gerechtigd één maand huur in rekening te brengen.

•

Uw inschrijving als woningzoekende wordt na ontvangst van het inschrijfgeld van €75,- door ons
bevestigd middels een bevestigingsbrief.

•

Het reglement woningtoewijzing is leidend en volgt t.z.t.

•

Bij inschrijving gaat u akkoord met afname van het (nader te bepalen) servicepakket en, indien nodig,
de zorg en diensten van Patyna.

Door ondertekening van dit inschrijfformulier machtigt u Patyna om eventueel een risicoanalyse uit te laten
voeren, die betrekking heeft op het betalingsgedrag van de aanvrager. Aan deze risicoanalyse zijn geen kosten verbonden voor de aanvrager.
De aanvrager is ermee bekend dat de resultaten van de risicoanalyse de verhuurder aanleiding kunnen geven
om niet tot toewijzing van de woning over te gaan, dan wel hieraan nadere voorwaarden te stellen.
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Aldus naar waarheid en voor akkoord ingevuld door:
Aanvrager
Plaats
Datum

Handtekening aanvrager

Ruimte voor verhuurder
Datum ontvangst inschrijving:
Inschrijfnummer:
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