Inschrijfformulier voor een sociale huurwoning
POSTADRES WONINGNET, POSTBUS 158, 1380 AD WEESP

www.woningnetregioamsterdam.nl
Heeft u vragen over uw inschrijving als woningzoekende, dan kunt
u WoningNet bellen van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
Het telefoonnummer is 0900 - 202 30 72 (€ 0,45 per gesprek).
U zoekt een woning in de Stadsregio Amsterdam
(Amsterdam, Zaanstreek, Waterland, Amstel-Meerlanden)
De woningcorporaties bieden hun sociale huurwoningen aan via
WoningNet. Om op dit aanbod te kunnen reageren, moet u ingeschreven staan als woningzoekende in de Stadsregio Amsterdam.
Gemeenten binnen de Stadsregio Amsterdam:
Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen,
Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan,
Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,
Zaanstad en Zeevang.
Persoonsgebonden inschrijving:
U kunt zich éénmaal inschrijven bij WoningNet. Daarnaast kunt u
bij één andere inschrijving als mede-inschrijver geregistreerd staan.
De inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar van de

inschrijver op de mede-inschrijver. Als mede-inschrijver bouwt u
geen inschrijfduur op. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van uw gegevens; bij toewijzing worden deze door de
corporatie gecontroleerd. Meer informatie leest u in de “Toelichting
bij de inschrijving”.
Inschrijfkosten:
De inschrijving voor een sociale huurwoning in de Stadsregio
Amsterdam kost € 50,00 (prijspeil 19-05-2011) en moet ieder jaar
verlengd worden. De verlengingskosten bedragen jaarlijks € 10,00
(prijspeil 19-05-2011).
Zodra uw inschrijfformulier en de machtiging of betaling verwerkt
is, ontvangt u van ons een Bewijs van Inschrijving. U kunt dan reageren op het woningaanbod.

Uw gegevens
			

Voorletters en naam							

|

								

				
			

Geboortedatum en geslacht 									

Waar woont u?			

Straat en huisnummer

				

Postcode en plaats

Wat is uw correspondentieadres?
				
Alleen invullen als dit een ander adres is

Straat en huisnummer of
postbus

dan uw woonadres

				

Postcode en plaats

Telefoonnummer

1														2

man		

vrouw

Met hoeveel personen wilt 				
u verhuizen? Tel uzelf mee.				
volwassenen 					 kinderen
Hoe wilt u uw aanbiedingen
van de corporaties ontvangen?
Hoe
wilt u uw post van WoningNet
			
ontvangen?

Via e-mail (hieronder svp uw e-mailadres invullen)

Per telefoon

Via e-mail
e-mailadres																
								

Let op: jaarlijkse betaalverzoeken, kennisgevingen van de verlengingskosten en
uw
wachtwoord voor de website, wor							
den alleen per e-mail verstuurd.

Per post

c.c. e-mailadres

Uw verzamelinkomen
Wat is uw verzamelinkomen?
Het verzamelinkomen is het totaal van
uw inkomsten en aftrekposten in de
3 boxen voor de inkomstenbelasting.

€								 		

per jaar

U kunt via de belastingtelefoon 0800 0543 gratis een recente Inkomensverklaring (IB60-verklaring) opvragen waarin uw verzamelinkomen staat. Deze verklaring heeft u nodig wanneer u op woningen reageert.

WNR 104 / 0714

Mede-inschrijver
Dit kan bijvoorbeeld uw man, vrouw of
				
partner
zijn.

Voorletters en naam

				

Geboortedatum en geslacht 									

Wat is zijn of haar adres?
		
				

Straat en huisnummer

man		

vrouw

Postcode en plaats

Verzamelinkomen mede-inschrijver
Wat is uw verzamelinkomen?
Het verzamelinkomen is het totaal van
uw inkomsten en aftrekposten in de
3 boxen voor de inkomstenbelasting.

€								 		

per jaar

U kunt via de belastingtelefoon 0800 0543 gratis een recente Inkomensverklaring (IB60-verklaring) opvragen waarin uw verzamelinkomen staat. Deze verklaring heeft u nodig wanneer u op woningen reageert.

Totaal aantal meeverhuizende kinderen Geboortedatum						
														

Heeft u meer dan 2 kinderen? Vermeld
				
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)			 Inkomen (indien van toepassing)
dan
op een bijlage de geboortedatum
en het inkomen.
						
-				-				€
Geef
het verzamelinkomen op van uw
				
kind.

				

		

-				-				€

Andere meeverhuizende volwassenen
Is er meer dan één andere
			
meeverhuizende volwassene?
Vermeld dan op een bijlage de
				
geboortedatum
en het
verzamelinkomen.

				
		
				
				
				

Voorletters en naam							

|

								

Geboortedatum en geslacht 									

man		

vrouw

Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Relatie tot inschrijver											Inkomen

€

Uw huidige woonsituatie 									
Laat u een zelfstandige woning
binnen de Stadsregio Amsterdam of
Almere leeg achter?
				
Een
zelfstandige woning is een woning
met een eigen voordeur en eigen voor				
zieningen
zoals een keuken. Woont u bij
uw ouders, een hospita, in een studen				
tenhuis,
in een onzelfstandige woning,
				
of
heeft u een tijdelijk huurcontract, dan
bent
u een starter.
				

Lees eerst de folder Toelichting bij de inschrijving.

Nee

u bent een starter

Ja
u bent een doorstromer: vul uw gegevens hieronder in
				
Ik woon hier sinds 								 datum invullen

s Als u zich binnen twee maanden heeft laten inschrijven in de Gemeentelijke Basis

Administratie vult u hier de ingangsdatum in van uw huidige huurcontract, of de
datum vanaf wanneer u eigenaar bent. Anders geldt als woonduurdatum de
inschrijving in de Gemeentelijke Basis Administratie. Deze gegevens worden bij het
aanbieden van de woning gecontroleerd.

				

Wie is de eigenaar van de woning?

				

Op welke verdieping woont u?

Informatie
			
Wilt u informatie van de
woningcorporaties in uw regio over
(toekomstig) woningaanbod?
				

Ja
Nee

Persoonlijke gegevens
			
Mag
WoningNet uw persoonlijke
gegevens hiervoor gebruiken?
				
WoningNet maakt geanonimiseerde

Ja
Nee

rapportages om algemene, regiooverstijgende trends en ontwikkelingen
op het gebied van woonruimteverdeling
inzichtelijk te maken (voor de
woningcorporaties).

Doorlopende incassomachtiging
				

Het verwerken van persoonlijke gegevens wordt door de wet beschermd.
Door het plaatsen van uw handtekening onder dit formulier geeft u
WoningNet en woningcorporaties in de
Stadsregio Amsterdam toestemming om
uw gegevens te verwerken. De gegevens
worden verwerkt zoals beschreven in het
privacy reglement van Woningnet.
U kunt dit reglement vinden op
www.woningnetregioamsterdam.nl

Buckaroo int namens de bij WoningNet aangesloten woningcorporaties binnen de Stadsregio
Amsterdam de inschrijf- en verlengingskosten. De inschrijfkosten zijn € 50,- ( prijspeil 19-05-2011). De
inschrijving is een jaar geldig. Zes weken voor de einddatum sturen wij u per email een kennisgeving
van de verlenging. Uw inschrijving wordt automatisch verlengd tenzij uw inschrijving is beëindigd.
De verlengingskosten zijn jaarlijks € 10,- ( prijspeil 19-05-2011).
Door ondertekening van dit formulier geef ik toestemming aan Buckaroo om kosten van verlenging
doorlopend van hieronder vermelde rekening af te schrijven.
Rekeningnummer (IBAN):

NL

s Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Op naam van:
Datum van ondertekening:
Plaats van ondertekening:
Handtekening:

s Wij wijzen u erop dat het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegeven kan leiden tot het intrekken
van een woningaanbieding of verleende huisvestingsvergunning.

Het kenmerk van uw machtiging is gelijk aan het door u te ontvangen inschrijfnummer. Het incassant
ID van Buckaroo is: NL 39 ZZZ 302 317 620 000.

