Verzorgd Wonen - inschrijfformulier
Zelfstandig wonen, samen onder één dak
Ja, ik wil mij inschrijven voor een huurwoning bij Evean
Voorletter(s)
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum
Straatnaam en huisnummer
Postcode en plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Indien van toepassing:
- Volledige naam partner
- Geboortedatum partner
Voorkeur locatie / appartement

Westerwatering, Zaandam
1-kamer appartement van 31 m2
2-kamer appartement van 49 m2
Geen voorkeur voor appartement
Korthagenhuis, Amsterdam
2-kamer appartement van 35 m2
2-kamer appartement van 46 m2
Geen voorkeur voor appartement

Contactpersoon
- Naam
- Telefoonnummer
- E-mail
Bijzonderheden, vragen of
opmerkingen

Uw inschrijving is compleet, indien u hierbij de volgende documentatie toestuurt:
- verklaring geregistreerd inkomen 2017 /2018
- kopie van afgegeven zorgindicatie

Indien aanwezig, ontvangen we graag een kopie van urgentieverklaring voor een zorgwoning. Dit is geen
vereiste om te kunnen inschrijven of in aanmerking te komen voor een appartement.
Mocht u de verklaring geregistreerd inkomen niet in uw bezit hebben, kunt u deze downloaden via
www.mijn.overheid.nl/berichtenbox, tabblad ‘mijn geregistreerd inkomen’. Hiervoor heeft u uw digiD nodig.
Mocht u geen beschikking hebben tot internet, dan kunt u uw inkomensverklaring ook opvragen via de
belastingtelefoon. Belt u hiervoor naar 0800-0543, en daarna achtereenvolgens keuze 3 (andere vraag),0
keuze 1 (aanvragen inkomensverklaring), en keuze 1 (inkomensverklaring 2017/2018). Dan wordt gevraagd
uw BSN in te voeren. De inkomensverklaring wordt u binnen 5 werkdagen via de post toegezonden.
Toesturen inschrijfformulier en documentatie
Indien mogelijk kunt u het inschrijfformulier en bijgevoegde documentatie via de e-mail aan ons toesturen.
Uiteraard kunt u deze ook via de post aan ons toesturen, of overhandigen aan de woonconsulent.
E-mail:
Post:
Overhandigen:
Telefoon:

verzorgdwonen@evean.nl.
Evean Front Office, Postbus 68, 1440 AB, Purmerend
maak hiervoor een afspraak met de woonconsulent via mail of telefoon
088-3933398

Na ontvangst van het inschrijfformulier en bijbehorende documentatie, nemen wij contact met u op om de
inschrijving te bevestigen.

