
Persoonlijke gegevens

Naam hoofdaanvrager m/v Naam medeaanvrager m/v

E-mailadres E-mailadres

Telefoonnummer Telefoonnummer

Bewindvoering / begeleiding

Heeft u een bewindvoerder?
   Ja     Nee

Zo ja, dan ontvangen wij graag de beschikking. Ook hebben wij dan toestemming van uw bewindvoerder 
nodig dat u mag verhuizen.

Heeft u sociale begeleiding?
   Ja     Nee

Instelling

Begeleider

Tel./mail

Heeft u de afgelopen vier jaar via een 
instantie gewoond?

   Ja     Nee

Instantie

Tel./mail

Gegevens nieuwe woning

Adres

Totaal aantal bewoners Waarvan kinderen (ook volwassen kinderen)

Betaling via automatische machtiging?     Ja     Nee

Onderhoudsabonnement

Met een onderhoudsabonnement neemt Woonstede een groot gedeelte van uw onderhoud uit handen. Kleine reparaties zoals een kapotte lichtschakelaar of een 
verstopte afvoer kunt u tegen een bedrag van € 4,60 per maand door Woonstede laten uitvoeren. Ga voor meer informatie en de voorwaarden naar www.woonstede.nl/
onderhoudsabonnement.

    Ondergetekende(n) wenst/wensen geen onderhoudsabonnement af te sluiten. 

Andere sloten

Woonstede kan de sloten van uw buitendeuren vervangen. Hieraan zijn wel kosten verbonden, eenmalig € 20,00. Deze berekenen we aan u door op de eerste verhuurnota. 
Als u wilt dat Woonstede de sloten vervangt, geef dit dan hieronder aan. Op een later moment is deze service niet meer mogelijk. We vervangen de sloten binnen een week  
na oplevering van uw woning.  

      Ondergetekende(n) wenst/wensen van deze slotenvervanging gebruik te maken tegen betaling van € 20,00 eenmalige kosten.  
(Slotenvervanging is niet van toepassing bij nieuwbouw)

    Ondergetekende(n) wenst/wensen niet van deze slotenvervanging gebruik te maken.

Handtekeningen

Ondergetekende(n) gaat akkoord met in de aanbieding vermelde prijzen van bovengenoemde woning en ondergetekende(n) is bekend dat de inschrijving als woningzoekende vervalt 
zodra de overeenkomst voor bovengenoemde woning is ondertekend. Door het tekenen van dit acceptatieformulier komt nog geen huurovereenkomst tot stand. Als u de acceptatie later 
alsnog intrekt en Woonstede als gevolg daarvan schade wegens huurderving heeft, dan brengt Woonstede de kosten hiervan tot de hoogte van maximaal één maand huur bij u in rekening.

Aldus naar waarheid ingevuld, Datum,

Handtekening aanvrager Handtekening medeaanvrager

acceptatieformulier 
woning
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