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INSCHRIJFFORMULIER 
 

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 
Gegevens inschrijver 

Naam:   Voorletters:  Geslacht*: M / V 

Adres:   

Postcode:  Woonplaats:  

Burgerlijke 

staat*: 

Ongehuwd / Gehuwd  / Geregistreerd 
partnerschap 

/Samenwonend /Gescheiden 

Telefoon:  E-mail:  

Telefoon:  E-mail:  

 

Volledige gezinssamenstelling (Van uzelf, uw partner en thuiswonende kinderen) 

Naam  Voorletters  Geboortedatum 

     

     

     

     

     
 

In welk soort woning woont u thans:*  

Eengezinswoning /       Flat /    Studio /    Kamer / Inwonend / Met CV  / Zonder CV 

Uw huidige woonruimte bestaat uit:  

Aantal 
Woonkamers 

 Aantal 
Slaapkamers 

 Keuken  Badkamer  Douche  

 

Is deze woning uw eigendom?* Ja Nee 

Indien nee, hoeveel bedraagt de huur van uw huidige woning per maand? € 

Wie is de eigenaar van deze huurwoning?  

Wat is uw beroep of functie?  

Naam en adres werkgever?  

Hoeveel bedraagt uw maandelijks bruto- inkomen?  
Dit inkomen dient minimaal 3 à 4 maal de te betalen maandhuur te bedragen 

 € 

Per wanneer (welke datum/jaar) zou u van een woningaanbod van 
Woningbouwvereniging De Eenvoud gebruik willen maken? 

 

dd 

 

mm 

 

yyyy 

 

Waarom laat u zich juist bij een kleine woningbouwvereniging als Woningbouwvereniging De Eenvoud 
inschrijven? 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 

* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is. 
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Woningbouwvereniging De Eenvoud bezit de onderstaande woningen: 
Kruis hieronder aan naar welke soort woning uw voorkeur uit gaat. 

① Eengezinswoningen in het Sonsbeekkwartier met 3 slaapkamers, met tuin; 

 Ο 1 a Dalweg  2 t/m 38   
  Ο 1 b Heselbergherweg  2 t/m 42   

  huurprijs per 01-07-2020 tussen € 1.150,-- en € 1250,-- **   
        
② Eengezinswoningen in het Sonsbeekkwartier met 3 slaapkamers, met tuin; 

 Ο 2 a Heselbergherweg  44 t/m 68   

 Ο 2 b Cattepoelseweg  1 t/m 29   

 Ο 2 c Hommelseweg  405 t/m 423   

  huurprijs per 01-07-2020 tussen € 1.150,-- en € 1250,-- **   
        
③ Ruime bovenwoningen op Alteveer met 4 resp. 5 slaapkamers;  

 Ο 3 a Bachlaan  2 t/m 12   

  huurprijs per 01-07-2020 tussen € 950,-- en € 1.050,-- **   
        

 Ruime benedenwoningen op Alteveer met 3 resp. 2 slaapkamers;  

 Ο 3 b Bachlaan  2 t/m 12   

  huurprijs per 01-07-2020 tussen € 780,-- en € 950,-- **   
        

 Grote eengezinswoningen op Alteveer met 5 of 6 slaapkamers, met tuin;  

 Ο 3 c Bachlaan  14 t/m 44   

 Ο 3 d Palestrinastraat  37   

  huurprijs per 01-07-2020 tussen € 10.090,-- en € 1300,-- **   
        
④ Boven- en benedenwoningen (zgn. duplexwoningen) op Alteveer;  

 bovenwoning met 2 of 3 slaapkamers,    

 Ο 4 a Bachlaan  44 t m 64    

 Ο 4 b Händelstraat  34 t/m 60    

 Ο 4 c Chopinstraat  5 t/m 23    

  huurprijs per 01-07-2020 tussen € 750,-- en € 825,-- **   
        

 benedenwoning met 2 slaapkamers en tuin,    

 Ο 4 d Bachlaan  44 t m 64    

 Ο 4 e Händelstraat  34 t/m 60    

 Ο 4 f Chopinstraat  5 t/m 23    

  huurprijs per 01-07-2020 tussen € 715,-- en € 850,-- **   
        
⑤ Flatwoningen in het Sonsbeekkwartier met 2 slaapkamers;   

 Ο 5 a Naëll Tynnegieterstraat  30-1 t/m 32-3   

  huurprijs per 01-07-2020 tussen € 690,-- en € 720,-- **   
        
⑥ Eengezinswoningen in de wijk Elsweide, met 3 of 4 slaapkamers en tuin; 

 Ο 6 a Drakensteinlaan  6 t/m 64   

 Ο 6 b Zorgvlietstraat  1 t/m 35   

 Ο 6 c Moersbergenlaan  9 t/m 31   

  huurprijs per 01-07-2020 tussen € 860,-- en € 1050,-- **   
        
⑦ Woningen op ’t Cranevelt met 2 slaapkamers en tuin;   

 Ο 7 a Van Steenwijkstraat  1 t/m 5   

 Ο 7 b Maria Hamstraat  1 t/m 5   

 Ο 7 c Slothouberstraat  1 t/m 5   

  huurprijs per 01-07-2020 tussen € 641,01 en  € 738,13 (maximale huurtoeslaggrens) 
        
⑧ Flatwoningen met 2 of 3 slaapkamers, begane grond woningen met tuin;  

 Ο 8 a Eduard van Beinumlaan  15 t/m 19   

 Ο 8 b Helena Coetsstraat  1 t/m 9   

  huurprijs per 01-07-2020 aftoppingsgrens (€ 641,01 of € 738,13)        
      ** afhankelijk van het aantal punten volgens het Woningwaarderingsstelsel (‘puntensysteem’) 

Aldus naar waarheid ingevuld te: 
Plaats Datum 

Handtekening inschrijver  
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TOELICHTING 
 
 

Inschrijving en woningtoewijzing 
U gaat zich inschrijven als woningzoekende voor een huurwoning bij Woningbouwvereniging De 
Eenvoud. Door het inschrijfformulier in te vullen en op te sturen naar: 

Woningbouwvereniging De Eenvoud 
Witsenstraat 27 
6813 GT  Arnhem 

staat u ingeschreven als woningzoekende bij Woningbouwvereniging De Eenvoud. 
 

U krijgt van ons een E-mail dat wij uw ingevulde ‘Inschrijvingsformulier’ hebben ontvangen. 
 

Geldigheid Inschrijving 
Uw inschrijving is geldig voor vier huurwoning aanbiedingen. Wij bieden u vier keer een door u op het 
inschrijvingsformulier aangekruiste type huurwoning, waar uw voorkeur naar uit gaat, aan. Indien u op 
vier door ons gedane aanbiedingen voor een huurwoning niet reageert, of deze niet accepteert, 
verwijderen wij u van de wachtlijst en zult u zich opnieuw moeten inschrijven als woningzoekende. Dit 
doen wij om ons bestand woningzoekenden zuiver te houden. 
 

Elders opgebouwde rechten 
Wij houden geen rekening met een elders opgebouwd inschrijving verleden of urgenties. 
 

Toewijzing 
U krijgt voorrang op onze vrije sector huurwoningen als u een sociale huurwoning van 
Woningbouwvereniging De Eenvoud leeg achterlaat (we noemen dat: doorstromen). Een deel van onze 
huurwoningen verhuren we met voorrang aan middeninkomens. 
 

Voorrang sociale huurders van Woningbouwvereniging De Eenvoud 
Huurt u nu een zelfstandige sociale huurwoning bij Woningbouwvereniging De Eenvoud? En laat u de 
woning leeg achter als u gaat verhuizen? Dan krijgt u voorrang op een vrije sector huurwoning van 
Woningbouwvereniging De Eenvoud. 
 

Voorrang sociale huurders uit Arnhem 
Huurt u nu een zelfstandige sociale huurwoning bij Woningbouwvereniging De Eenvoud of een andere 
corporatie in Arnhem? En laat u de woning leeg achter als u gaat verhuizen? Dan krijgt u voorrang op 
een vrije sector huurwoning van Woningbouwvereniging De Eenvoud. 
 

Voorrang middeninkomen 
Heeft u een middeninkomen tussen € 39.055 en € 49.959 (prijspeil 2020), dan krijgt u voorrang op een 
vrije sector huurwoning met een huur tot € 1250 (prijspeil 2020).  
 

Woningen tot € 1000 
De voorrang is als volgt: 
1. Sociale huurders Woningbouwvereniging De Eenvoud met een middeninkomen; 
2. Andere huurders Woningbouwvereniging De Eenvoud (bijvoorbeeld vrije sector huur) met een 

middeninkomen; 
3. Sociale huurders uit Arnhem met een middeninkomen; 
4. Andere mensen met een middeninkomen; 
5. Andere mensen die voldoen aan de inkomenseisen. 
 

Woningen vanaf € 1000 
De voorrang is als volgt: 
1. Sociale huurders Woningbouwvereniging De Eenvoud met een hoger inkomen dan middeninkomen; 
2. Andere huurders Woningbouwvereniging De Eenvoud (bijvoorbeeld vrije sector huur) met een hoger 

inkomen dan middeninkomen; 
3. Sociale huurders uit Arnhem; 
4. Andere mensen die voldoen aan de inkomenseisen. 
 

Wilt u de woning huren? We controleren dan of de voorrang terecht is aan de hand van de documenten 
die u moet inleveren.  
 

Blijkt bij de controle van uw stukken dat u geen recht had op voorrang? Dan krijgt u de woning niet 
toegewezen.  
 

WONINGBOUWVERENIGING DE EENVOUD 

https://www.ymere.nl/aanbod/vrije-sector-huur/gegevens-verhuur-vrije-sector-huurwoning.html
https://www.ymere.nl/aanbod/vrije-sector-huur/gegevens-verhuur-vrije-sector-huurwoning.html

