Inschrijvingsformulier voor woonruimte bij de vereniging WG
Beantwoord alle vragen ajb.
Inschrijving: (invullen door kandidaat)
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? ...................

Inschrijving: (invullen door toekie)
....................................................
....................................................

1.Persoonlijke gegevens
a. Voor- en achternaam: .............................................(M/V)
Geboortedatum: ...............................
alleen invullen als je met anderen samen op het WG wilt wonen:
Naam partner: ........................................................(M/V)
Geboortedatum: ...............................
Naam kind(eren): ...................................................(J/M)
Geboortedatum: ...............................
...................................................(J/M)
Geboortedatum: ...............................
b. Adres:
c. Postcode en woonplaats:
d. Telefoon:
e. Fax:
f. E-mail:
g. Heb je huisdieren? Zo ja, wat voor?
h. Welke opleidingen heb je gevolgd?
i. Bezigheden (beroep, hobby’s, studie, interesses etc):

j. Waar heb je je inkomen uit (werk, stufi, uitkering, zelfstandige etc.)?

k. Wat is je netto inkomen per maand (incl.vakantiegeld)?
Bij zelfstandige: schatting op jaarbasis.
Als je inkomen hoger is dan op het informatieformulier aangegeven bedrag dan kom je niet in
aanmerking om op het WG te wonen. Je inkomen wordt bij ingang van het huurcontract
gecontroleerd.
k. Overige van belang zijnde persoonlijke gegevens (bijv. levensritme, levensbeschouwing,

politiek/maatschappelijke voorkeuren, tolerantie t.o.v. dit soort zaken):

2.Gewenste woonruimte
a. Woonwensen (soort ruimte en aantal m2): ......................................................................................

b.
c.
d.
e.

Wil je een keuken delen? Ja/nee
Wil je douche en badkamer delen? Ja/nee
Wat kan of wil je aan huur betalen (incl energiekosten)? ..............................................................
Wil je in een woongroep wonen? Ja/nee

3.Woonwensen:
In wat voor ruimte wil je wonen en in wat voor vorm?

4.Motivatie voor het WG-project:
Waarom wil je in deze vorm, met anderen samen in de woon/werkvereniging WG, wonen?

5.Werkbijdrage
a. 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?

Minimaal 6 uur per maand, mogelijkheden zijn oa. administratie, onderhoud, organisatie, tuin,
feest, toekie etc.
6.Algemeen:
Hoe of door wie ben je bij de vereniging WG terecht gekomen?
7.Stuur een bijlage mee met meer informatie over jezelf, bijv. over je achtergrond, bezigheden,
motivatie, je woonverleden (wel/niet met anderen) etc.
8.Aanmelden en geldigheidsduur van de inschrijving:
Retourneren aan: Woon- en Werkvereniging WG-terrein
t.a.v. Toekie
Ketelhuisplein 41
1054 RD Amsterdam . Als je binnen drie maanden niets van de Toekie (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.

