
Inschrijvingsformulier voor werkruimte bij de vereniging WG

Beantwoord alle vragen ajb.

Inschrijving:(invullen door kandidaat) Inschrijving:(invullen door toewijzingscommissie)
Datum: ................... ....................................................
Heb je de eenmalige adm.kosten overgemaakt? Ja / nee
Heb je je al een keer eerder ingeschreven? Ja / nee
Zo ja, in welk jaar was dat? ...................

1.Persoonlijke gegevens
Voor- en achternaam: .............................................(M/V) 
Geboortedatum: ...............................

Adres: 
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
Fax:
E-mail:

2.Werkzaamheden en Rechtsvorm
Voor welke werkzaamheden/activiteiten zoek je een werkruimte?

Ben je kunstenaar, freelancer of zelfstandig ondernemer?

Of ben je (onderdeel van) een ideele instelling of anders?

Wat is de bezigheid/doelstelling van je onderneming/instelling?

Door wie zou het huurcontract worden getekend?

Waar heb je momenteel je inkomen uit (werk, stufi, uitkering, ondernemerschap etc.)?

Sta je ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? 
Zo ja, onder welk nummer?

In hoeverre zijn je werkzaamheden/activiteiten mens- en milieuvriendelijk?
(denk aan gebruikte materialen, energieverbruik, geluidsoverlast, geurhinder, afval etc.)



3.Inkomen
Als je inkomen hoger is dan 1,5 maal bijstandsniveau dan kom je niet in aanmerking om op het 
WG te werken. Je inkomen wordt bij ingang van het huurcontract gecontroleerd.
Wat is je netto inkomen per maand (incl.vakantiegeld)?

 Bij zelfstandige: maak een schatting van je winst uit onderneming en je belastbaar inkomen op 
jaarbasis.

Worden er subsidies ontvangen, incidenteel/structureel en hoeveel?

4.Gewenste werkruimte
Wat voor soort ruimte zou je willen huren?

Gewenste aantal m2:

Wat kan of wil je aan huur betalen (incl energiekosten)?

Door hoeveel personen zal de ruimte gebruikt gaan worden en hoe frequent?
(geef een schatting van het aantal uren per week)

5.Motivatie voor het WG-project:
Hoe ben je in contact gekomen met de vereniging WG?

Waarom wil je in deze vorm, met anderen samen in de woon/werkvereniging WG, werken?

6.Werkbijdrage 
Minimaal 6 uur per maand, mogelijkheden zijn oa. administratie, onderhoud, organisatie, tuin, 
feest, toewijzingscommissie etc.
Hoe wil je samen met anderen aan het WG project meewerken?

b. Hoeveel tijd kan en wil je hieraan besteden? 

c. Wat voor werkzaamheden wil je doen?



7.Stuur een bijlage mee met meer informatie over je werkzaamheden/activiteiten, denk 
bijvoorbeeld aan brochures, foto’s van projecten etc.

8.Aanmelden en geldigheidsduur van de inschrijving:
Retourneren aan:  Woon- en Werkvereniging WG-terrein
t.a.v. Toewijzingscommissie
Ketelhuisplein 41
1054 RD  Amsterdam Als je binnen drie maanden niets van de Toewijzingscommissie (toewijzingscommissie)
gehoord hebt, kan je er van uit gaan dat je brief voor één jaar in de map is opgenomen. Deze inschrijving blijft 
één jaar geldig. Als je na dat jaar ingeschreven wilt blijven: vraag een nieuw inschrijfformulier aan, vul in en 
stuur op. Er kunnen aan deze inschrijving geen rechten worden ontleend.


