
 

Inschrijving urgentie 
 

Indien u voldoet aan de voorwaarden dan kunt u zich inschrijven als urgent 

woningzoekende middels het invullen van dit formulier. De voorwaarden zijn terug 

te vinden op onze website: www.wswoensdrecht.nl en onderaan dit formulier. 

 

 

Gegevens aanvrager  

Voorletter(s),voornamen      m/v 

Achternaam     

Adres 

Postcode + woonplaats 

Telefoonnummer 

Emailadres 

Geboortedatum    

Nationaliteit 

Burgerlijke staat       alleenstaand      gehuwd      samenwonend     eenoudergezin 

De kosten voor inschrijven bedragen € 41,00. Dit bedrag kunt u overmaken op IBAN 
rekeningnummer: NL28 BNGH 0285 0997 28 BIC: BNGHNL2G t.n.v. Woningstichting 
Woensdrecht onder vermelding van ‘Inschrijfbedrag’ en uw naam, of u kunt pinnen aan de 

balie. Uw inschrijving nemen wij pas in behandeling als zowel uw betaling als het 
inschrijvingsformulier binnen zijn. Tevens dient u bewijzen van het inkomen (meest recente 
aangifte inkomstenbelasting of IBRI-formulier) bij te voegen. Dit formulier vraagt u op bij de 
Belastingdienst. 

 

Gegevens partner 

Voorletter(s),voornamen      m/v 

Achternaam     

Adres 

Postcode + woonplaats 

Telefoonnummer 

Emailadres    

Geboortedatum 

Nationaliteit 

Burgerlijke staat       alleenstaand      gehuwd      samenwonend     eenoudergezin 

 

Inwonende kinderen/huisgenoten 

Voor + Achternaam                              m/v geboortedatum  

Voor + Achternaam          geboortedatum 

Voor + Achternaam          geboortedatum 

 

  

  

  

   

  

 

  

      

     
           

   

 

 

  

  

  

   

  

 

  

      

   

  

  

  

http://www.wswoensdrecht.nl/


 

Gegevens inkomen 

Hoeveel bedraagt uw belastbaar huishoudinkomen over het voorgaande jaar (dit is de 

som van inkomens in een kalenderjaar van allen die de woning gaan bewonen, behalve 

die van inwonende kinderen, pleeg- en kleinkinderen). 

 

Aanvrager 

Partner    

Anderen 

 

Gegevens over zelfstandige woonruimte 

Beschikt u reeds over woonruimte? 

 

Aanvrager    ja        nee*                             Partner   ja       nee 

        

Aldus naar waarheid ingevuld d.d.  
 

  

 

 

 

 

Handtekening aanvrager                          Handtekening partner 

 

Let op: beide aanvragers moeten het formulier ondertekenen.  

Het ondertekende formulier stuurt u aan Woningstichting Woensdrecht, Postbus 54, 4630 AB 

Hoogerheide of inleveren op kantoor aan de Jan van der Heijdenstraat 14, Hoogerheide 

*aankruisen wat van toepassing is 

Voorwaarden urgentieregeling:  
- de woningzoekende staat op het moment van inschrijven, tenminste één jaar ingeschreven bij de gemeente            

Woensdrecht, op een adres in de woonkern Hoogerheide of de woonkern Woensdrecht; 

- de hoogte van het inkomen ligt niet boven de grens die door het ministerie is vastgesteld; 

- inschrijving is noodzakelijk door het invullen van dit inschrijvingsformulier en betaling van € 41,-.  

Urgent zijn houdt echter in dat met woonwensen (wijk, woningtype, datum) geen rekening wordt gehouden. Van 

belang is alleen dat in de behoefte aan huisvesting voorzien wordt, ongeacht de soort of vorm van woonruimte.  

Voor urgenten worden bepaalde woningtypen uit enkele complexen gebruikt.  
 

Als een toegewezen woning wordt geweigerd of als er niet gereageerd wordt op het woningaanbod voor urgenten leidt 

dit tot uitschrijving. Ook wanneer er niet meer voldaan wordt aan de inschrijfvoorwaarden, op eigen verzoek of 

wanneer men zelfstandige woonruimte toegewezen heeft gekregen volgt uitschrijving. Opnieuw inschrijven is na 

betaling weer mogelijk. Een actieve opstelling van de urgente zelf is altijd noodzakelijk.  

 

In te vullen door Woningstichting Woensdrecht 

Datum inschrijving:____________________ 

Datum tijdstip:_____________________        

        

  

   

  

  

http://www.wswoensdrecht.nl/Upload/Bestanden/264_Inschrijvingurgentie.pdf

