
  

        ____________________________________________________

           INSCHRIJFFORMULIER 

Persoonlijke gegevens. Geef wijzigingen door op centraalwonen@klopvaart.nl anders kunnen 
we je niet bereiken!

Naam ______________________________________________

Adres ______________________________________________

______________________________________________                 ruimte voor foto

Telefoon ______________________ of  _____________________         

E-mail  ______________________________________________            

Geb. datum ______________________________________________

Gender ______________________________________________

Meeverhuizers. *partners vullen hun eigen formulier in!* 
              

Partner *    Kind 1     Kind 2

Voornaam _______________    _______________    _______________

Achternaam _______________    _______________    _______________

Geb. Datum _______________    _______________    _______________

Gender _______________    _______________    _______________

Parttime kinderen hoe vaak aanwezig?  ______________________________________

Woonwensen. Vul alle mogelijkheden in die je zou willen.

Aantal kamers :  1     2     3     4      

Eigen keuken  :  ja     liever wel     liever niet     nee      geen voorkeur 

Eigen sanitair    :  ja     liever wel     liever niet     nee      geen voorkeur 

Maximale kale huurprijs (zonder huurtoeslag) :   € _________

Eventuele andere belangrijke woonwensen :  _________________________________

Roken, muziek, huisdieren.

Wil je zelf graag Heb je bezwaar tegen

Roken in huis   nee  ja  nee  ja
Muziekinstrumenten  nee  ja, namelijk:  nee  ja, namelijk:
Huisdieren  nee  ja, namelijk:  nee  ja, namelijk:
Toevoeging:

Samen eten.  
Het verschilt per huis hoe vaak er samen gegeten wordt. Wat zijn jouw wensen? 
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Kun je iets over jezelf (en evt. kinderen) vertellen? Zodat we een beeld krijgen van 
wie je bent en waar jij je zoal mee bezig houdt.

Waarom wil je Centraal Wonen? En wat zijn jouw verwachtingen?

Hoe denk je mee te werken om de vereniging levend en gezellig houden? 
Denk aan tuinwerk, bestuur, penningmeester voor je huis, feesten organiseren, contact Portaal, 
meedraaien biologisch winkeltje, wachtlijstcommissie, verenigingsblad, eetcafé, filmavond etc.

Ben je al op een informatiemiddag geweest?  Ja/nee,  zo ja welke datum _______________

Hoe ben je met ons in contact gekomen:

___________________________________

Ondertekend op:   ____________________

Handtekening:   ______________________

Door ons in te vullen.

Info-middag/privé rondleiding Verlenging

  

Inschrijfgeld  
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