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 Inschrijfnummer:_________________ 
   

Bevestiging: ____________________ 
 

 
 
 

Inschrijfformulier sociale huurwoning Stichting Duivenvoorde 
 

Persoonsgegevens aanvrager: 
 

Achternaam:  ________________________________________________________    man / vrouw * 

Voornamen:  ______________________________________________________________________ 

Straat en huisnummer:  ______________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats:  ____________________________________________________________ 

Telefoonnummer:  __________________________  06-nummer  ___________________________ 

E-mailadres: ________________________________________________________________________ 

Geboortedatum / -plaats:  ______________________________________________________________ 

Nationaliteit:  ________________________________________________________________________ 

Burgerlijke staat:  gehuwd  /  ongehuwd  /  gescheiden  /  weduwe  /  weduwnaar * 

Verzamelinkomen €  ___________________  per jaar (zie Inkomensverklaring Belastingdienst of definitieve aanslag) 

Totaal bruto maandinkomen:  €………   AOW / Arbeid / Pensioen / Uitkering / Anders *  

 

Huidige woonsituatie (koop/huur/inwonend):_______________________________________________ 

Naam verhuurder huidige woning (indien van toepassing): ___________________________________ 

 

Persoonsgegevens medeaanvrager: 
Gegevens echtgenoot(e) / levenspartner / medebewoner / toeslagpartner *      
 

Achternaam:  ________________________________________________________    man / vrouw * 

Voornamen:  _______________________________________________________________________ 

Geboortedatum / -plaats:  ______________________________________________________________ 

Nationaliteit:  ________________________________________________________________________ 

Burgerlijke staat:  gehuwd  /  ongehuwd  /  gescheiden  /  weduwe  /  weduwnaar * 

Verzamelinkomen €  ___________________  per jaar (zie Inkomensverklaring Belastingdienst of definitieve aanslag) 

Totaal bruto maandinkomen:  €………   AOW / Arbeid / Pensioen / Uitkering / Anders * 

 

Eventuele opmerkingen: 
 
___________________________________________________________________________ 



  

                          
pagina 2 

 *doorhalen wat niet van toepassing is                                                                                           inschrijfformulier 01-01-2019 

Uw woonwensen:  
Uw woonwensen noteren wij tijdens het kennismakingsgesprek. 
 
2-kamerwoningen 

o 2- kamer (galerij) woning in de gebouwen:  A *  /  B *  /  BC*  /  C *  /  D  *  /  E *  
 

o 2- kamer (corridor) woning in de gebouwen  F*  /  G*    

o voorkeur:   ochtendzon *  /  middagzon  * 
 

o 2- kamer (galerij) woningen Prinsenvoorde (Frekeweg) 
 

o 2- kamer (galerij) woningen Duivenpad gebouw H 
 
3-kamerwoningen 

o 3- kamerwoning (voor 2 personen)   B * / BC * / D *  
 

o 3- kamer (corridor) woning in de gebouwen  F*  /  G*    

o voorkeur:   ochtendzon *  /  middagzon  * 
 

o 3- kamer (galerij) woningen Duivenpad gebouw H 
 

MIVA-woningen 

o MIVA woningen (minder valide) 
Indien u in aanmerking wilt komen voor een MIVA-woning, dan kan dit alleen wanneer u 
doorverwezen bent door de Gemeente Leidschendam-Voorburg of op basis van een indicatie. De 
toetsingscriteria voor de MIVA-woningen gaan in overleg met afdeling WMO van de Gemeente 
Leidschendam-Voorburg.   

   
 

Stallingsplaatsen scootmobiel en/of elektrische fiets:  
 
In de gebouwen B, C, D/E, F en G verhuren wij, op basis van beschikbaarheid, stallingsplaatsen voor een 
scootmobiel en/of elektrische fiets.  
 
Bezit u een scootmobiel?  Ja  /  Nee  * 
 
 

Eventuele opmerkingen naar aanleiding van uw woonwensen: 
 
___________________________________________________________________________ 
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Contactpersoon (bijvoorbeeld kinderen, woonbegeleider, zorgbegeleider): 
 
Relatie tot aanvrager:  ______________________________________________________________ 

Naam en voorletters:  _______________________________________________________________ 

Straat en huisnummer:  ______________________________________________________________ 

Postcode / Woonplaats:  _____________________________________________________________ 

Telefoonnummer: __________________________  06-nummer  __________________________ 

E-mailadres:  ______________________________________________________________________ 

 
 

Indien u een bewindvoerder, curator en/of budgetcoach heeft, dan kunt u hieronder de 
contactgegevens noteren: 
 

o Bewindvoerder 
o Curator  
o Budgetcoach 

 
Naam van de hulpverlenende instantie: _________________________________________________ 

Naam contactpersoon: _______________________________________________________________ 

Straat en huisnummer:  ______________________________________________________________ 

Postcode / Woonplaats:  _____________________________________________________________ 

Telefoonnummer: __________________________  06-nummer  __________________________ 

E-mailadres:  ______________________________________________________________________ 

 
Indien er sprake is van een woonbegeleider aangesteld door bijv. GGZ, Parnassia, RIBW Fonteynenburg 
of anders, dan geeft u ons met uw aanvraag toestemming om op woon-zorgniveau met de woonbegeleider 
of zorginstelling hierover te mogen overleggen. 
 
 
De door u verstrekte gegevens worden conform de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) in 
gegevensbestanden opgenomen. 
 
Datum:   Plaats:       
 
 
Handtekening aanvrager: 
 
 
 
Handtekening medeaanvrager: 
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Toelichting inschrijving Stichting Duivenvoorde 

 
Om in aanmerking te komen voor één van de woningen van Stichting Duivenvoorde kunt u zich inschrijven.  
 
Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 070 320 37 36.  
 
Wij verzoeken u voorafgaand aan de afspraak het inschrijfformulier in te vullen en de volgende gegevens te 
verzamelen: 
• geldig legitimatiebewijs; 
• recente Inkomensverklaring (2017/2018), op te vragen bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800-
0543 of via de website van de Belastingdienst, óf de Definitieve Aanslag van de Belastingdienst over 
2017/2018; 
• recente inkomensgegevens, zoals bijvoorbeeld salarisspecificatie of pensioenspecificatie; 
• CIZ-verklaring (indien van toepassing). 
 
Tijdens het gesprek bij ons op kantoor kunnen wij u meer informatie geven o.a. over ons woningbezit en 
het Dienstencentrum. 
 
U kunt zich voor een woning inschrijven wanneer u voldoet aan de volgende criteria: 
• (redelijk) zelfstandig kunnen wonen 
• 55 jaar of ouder 
• geen thuiswonende kinderen jonger dan 55 jaar 
• maximum (gezamenlijk) verzamelinkomen van € 45.600 per jaar (tot 1 juli 2019), € 46.237,50 (m.i.v. 1 juli 
2019). 
 
Eenpersoonshuishoudens komen in aanmerking voor een 2-kamerwoning. Tweepersoonshuishoudens 
komen in aanmerking voor een 2- of 3-kamerwoning. 
 
Stichting Duivenvoorde heeft voor de toewijzing van woningen in Prinsenvoorde (Frekeweg) de afspraak 
met WZH Prinsenhof om voorrang te geven aan mantelzorgers van bewoners van WZH Prinsenhof. 
 
De toewijzing van woningen gebeurt op volgorde van de datum van inschrijving. 
 
U betaalt € 10,- voor deze inschrijving (u kunt dit bedrag alleen pinnen bij ons op kantoor, contant betalen 
is helaas niet mogelijk). Stichting Duivenvoorde bevestigt uw inschrijving schriftelijk met een 
inschrijfnummer. 
 
Stichting Duivenvoorde werkt niet samen met Woonnet Haaglanden. Om (ook) in aanmerking te komen 
voor een sociale huurwoning via een woningcorporatie in de regio Haaglanden kunt u zich inschrijven via 
www.woonnet-haaglanden.nl. 
 
Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op via 070 320 37 36 of info@stichting-duivenvoorde.nl. 
 
Stichting Duivenvoorde 
Duivenvoorde 262 
2261 AN  Leidschendam. 
Telefoonnummer: 070 320 37 36 
 
Email: info@stichting-duivenvoorde.nl 
 
Bezoek onze website: www.stichting-duivenvoorde.nl  
of Facebook pagina: www.facebook.com/stichtingduivenvoorde 
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