
ZC Versie 20210121 

 

 

Datum ontvangst: INSCHRIJFFORMULIER 
wachtlijst huurwoning De Amandelbloesem - Wormerveer 

 
 

Inschrijving voor het volgende appartementencomplex 
Meerdere antwoorden mogelijk. U kunt tevens uw voorkeur 1 t/m 3 aangeven 

 

 1-kamerwoningen (bij voorkeur als u in bezit bent van een CIZ-indicatie) Voorkeur  1  2  3 * 

 Woontoren Voorkeur  1  2  3 * 

 Nieuwbouw appartementencomplex (Voormalig Vinkennest: gereed Q1 2022) Voorkeur  1  2  3 * 

 

Persoonsgegevens  
 
Aanvrager 

 

Achternaam  Man  Vrouw * 

Voorletter(s) 
 

Geboortedatum 
 

Straat + huisnummer 
 

Postcode, Woonplaats 
 

Burgerlijke staat 
 

Telefoonnummer 
 

Mobiel 
 

E-mail 
 

 
Gegevens partner (indien van toepassing)

* aanvinken wat van toepassing is 

Achternaam  Man  Vrouw * 

Voorletter(s) 
 

Geboortedatum 
 

 
Contactpersoon

*aanvinken wat van toepassing is 

Achternaam  Man  Vrouw * 

Relatie tot aanvrager*  zoon/dochter  familielid  hulpverlener 

Telefoonnummer 
 

Mobiel 
 

E-mail 
 

* aanvinken wat van toepassing is 
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Inkomen 
 
Inkomen aanvrager 

Naam aanvrager 
 

Verzamelinkomen € 

Inkomen overgenomen van *  inkomensverklaring  jaaropgave * 

Jaar 
 

 
Inkomen partner (indien van toepassing) 

* aanvinken wat van toepassing is 

Naam partner 
 

Verzamelinkomen € 

Inkomen overgenomen van *  Inkomensverklaring  jaaropgave * 

Jaar 
 

 
Huidige woonsituatie* 

* aanvinken wat van toepassing is 

elfstandig in koopwoning 
   

elfstandig in huurwoning Ontvangt u huurtoeslag?*  Ja  Nee 

wonend bij: 
   

 
Bijzonderheden 
Heeft u een zorgindicatie?* 

* aanvinken wat van toepassing is 

 Thuiszorg Welke zorg krijgt u? 

 persoonlijke verzorging  verpleging  begeleiding individueel 

Via welke organisatie ontvangt u zorg? 
 

…………………………………………………………………………………… 

 Huishoudelijke zorg Wilt u een kopie van de Wmo beschikking meesturen? 

 Wet langdurige zorg Wilt u een kopie van de CIZ indicatie meesturen? 

* aanvinken wat van toepassing is 
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Heeft u een zorgvraag zonder in het bezit te zijn van een zorgindicatie? 

 Ja  Nee * Omschrijf hieronder uw zorgvraag: 

 

Woonvoorkeur 

* aanvinken wat van toepassing is 

Op welk termijn wilt u naar een nieuwe woning verhuizen? *  Binnen 1 jaar 

 Anders: ……….. 

Heeft u voorkeur voor een bepaalde woning binnen het complex?  Ja  Nee * 

Indien met ‘Ja’ beantwoord wat is uw voorkeur voor het aantal 

kamers? 

 1  2  3 * 

Zo ja, wat is uw voorkeur? Bv. begane grond, etage, slootkant, 

straatkant enz. 

 

 

Ondertekening 

* aanvinken wat van toepassing is 

Aanvrager verklaart hierbij bovenstaande gegevens naar waarheid en compleet ingevuld te hebben ** 

Naam aanvrager 
 

Plaats 
 

Datum 
 

Handtekening aanvrager 
 

 

 

**De Zorgcirkel of verhuurder behoudt zich het recht voor de aanvrager geen passend woningaanbod te doen indien 

er sprake blijkt te zijn van het met opzet onjuist/onvolledig invullen van het inschrijfformulier. 

 
 

Toelichting inschrijfformulier wachtlijst huurwoning 

Volledige invulling inschrijfformulier 
Onvolledig ingevulde inschrijfformulieren worden niet in behandeling genomen. U krijgt door middel van het 
retour gezonden formulier alsnog de gelegenheid de ontbrekende gegevens in te vullen en/of in te leveren. 
 

Inschrijfbevestiging 

U ontvangt van De Zorgcirkel een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving. 
 

Informatie wachtlijst 
Omdat toewijzing of voordracht van een woning plaatsvindt op basis van onder andere de zorgurgentie, 
kan uw plaats op de wachtlijst tussentijds wijzigen. Om deze reden verstrekt De Zorgcirkel geen informatie 
over uw plaats op de wachtlijst. 
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Passend toewijzen 
De woningen worden passend toegewezen, d.w.z. dat de hoogte van de huur passend moet zijn bij uw 
inkomen. In de onderstaande tabel kunt u zien voor welke woningen u in aanmerking komt. 
 
Prijspeil 2021 

 

Huishouden Verzamelinkomen Huur woningen 

 

 

≤ € 23.650 U komt in aanmerking voor woningen met een huur tot € 633,25 

€ 23.650 - € 44.655 U komt voor alle woningen in aanmerking tot een huur van € 752,33 

 

  

≤ € 32.075 U komt in aanmerking voor woningen met een huur tot € 633,25 

€ 32.075 - € 44.655 U komt in aanmerking voor woningen met een huur tot € 752,33 

Bij een verzamelinkomen > € 44.655 komt u in aanmerking voor woningen met een huur vanaf € 752,33 

 
Aanbieding woonruimte en voordracht 
De Zorgcirkel draagt kandidaat huurders voor aan woningcorporatie WormerWonen op basis van 
zorgurgentie en leeftijd. 

 Indien u aan de beurt bent om te worden voorgedragen dan nemen wij contact met u op en maken 
een afspraak voor een bezichtiging. U dient na de bezichtiging binnen 48 uur, ofwel 2 werkdagen, 
uw besluit kenbaar te maken of u het aanbod accepteert. 

 

 

Inschrijvingskosten 
Er zijn voor u geen kosten verbonden aan deze inschrijving. 

 

U kunt uw formulier op de volgende manieren inleveren 
 Sturen naar :  

De Zorgcirkel 

t.a.v. Consulent Verhuur - Bemiddelingsbureau 

Postbus 655 

1440 AR Purmerend 

 Mailen naar consulent.verhuur@zorgcirkel.com 

Heeft u nog verdere vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de consulent Verhuur via 
telefoonnummer 088 5599777 

Zodra u geselecteerd wordt voor een woning vragen wij u zo spoedig mogelijk de volgende documenten aan 

te leveren. Deze hoeven dus nog niet met het inschrijfformulier meegestuurd te worden. 

 Recente inkomensverklaring (opvragen bij de Belastingdienst : 0800-0543) 

 Recent uittreksel bevolkingsregister waaruit burgerlijke staat en gezinssamenstelling blijkt. 

 Kopie legitimatie 

 Verhuurdersverklaring/Verklaring hypotheekverstrekker (dit is een verklaring waaruit blijkt of 
er in de afgelopen 2 jaar betalingsachterstanden zijn geweest). 

mailto:consulent.verhuur@zorgcirkel.com

