
Zie ommezijde !!! 

Stichting WonenPlus Alkmaar 
Schelfhoutlaan 4 

1816 LG Alkmaar 
(072) 5 12 27 11 

info@wonenplusalkmaar.nl 
 
 

  Uw gegevens         Gegevens partner / echtgeno(o)t(e) / huisgeno(o)t(e)  
 
Achternaam ___________________________________ ________________________________________ 

Tussenvoegsel ___________________________________ ________________________________________ 

Voorletters ___________________________________ ________________________________________ 

Geslacht ❑ Man ❑ Vrouw    ❑ Man ❑ Vrouw 

Adres  ______________________________________________________________________________ 

Postcode ___________________________ Plaats ________________________________________ 

Geboortedatum___________________________________ ________________________________________ 

Telefoon ___________________________________ ________________________________________ 

Mobiel  ___________________________________ ________________________________________ 

Email  ___________________________________ ________________________________________ 

Nationaliteit ___________________________________ ________________________________________ 

Burgerlijke staat: ❑ Gehuwd ❑ Ongehuwd ❑ Gescheiden ❑ Weduwe/weduwnaar 
 
 
 
 

Huishouden ❑ Alleenwonend ❑ Alleenwonend met kind(eren)  

❑ Samenwonend met kind(eren) ❑ Samenwonend zonder kind(eren   

❑ Overige nl:______________________________ 

Reden inschrijving   

❑ Mijn beperking is:  lichamelijk  psychisch  verstandelijk.  Namelijk:________________________________ 

❑ Chronisch ziek.  Namelijk: ____________________________________________________________________ 

 

 
 
 
De woning is ❑ Koopwoning   ❑ Huurwoning. De verhuurder is: ______________________________________ 
Met een onderhoudsabonnement ❑ Ja ❑ Nee  ❑ Weet het niet 

 
Soort woning ❑ Aanleunwoning ❑ Appartement/flat  ❑ Kangoeroewoning 

❑ Seniorenwoning ❑ Eengezinswoning  ❑ Overig, namelijk: 
❑ Woonzorgcomplex ❑ Bungalow   __________________________________ 
 

 

 
 
Heeft u nu hulp of zorg? ❑ Ja ❑  Nee     
 
❑ Hulp in de huishouding:        ❑ Particulier       ❑ Organisatie:________________________________________ 

Contactpersoon  ________________________ Telefoon  _______________________________________ 
 
❑ Begeleiding thuis van :   GGZ  GGZ divisie ouderenzorg  De Waerden   Esdégé Reigersdaal  Philadelphia

        Anders nl: ___________________________ 

Contactpersoon  ________________________ Telefoon  _______________________________________ 
 
❑ Persoonlijke zorg: Welke organisatie? _________________________________________________________ 

Contactpersoon      __________________________ Telefoon  _______________________________________ 
 
Heeft u een indicatie van de gemeente? ❑ Ja   ❑ Nee   ❑ Weet het niet  

Waarvoor heeft u deze indicatie?   ❑ Begeleiding thuis ❑ Huishoudelijke hulp ❑ Persoonlijke verzorging 

Inschrijfformulier 
 

Uw persoonlijke gegevens 

Uw leefsituatie 

Uw woonsituatie 

Hulp / zorg 
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Huisarts          ________________________________  Tel.   _______________________________ 

 
Naam contactpersoon in geval van nood: _____________________________________________________  

Relatie contactpersoon: _____________________________________ (voorbeeld: dochter/zoon/buren/vrienden) 

Telefoon : ________________ / 06 ___________________ Email ____________________________________ 

 
 
 
 
 

❑ standaard abonnement € 48,- per jaar 
 
❑ kortingsregeling € 24,- per jaar bij:  

❑ een minimum inkomen (tot € 1150,- netto p.p. per maand). 
❑ onderhoudsabonnement bij de verhuurder namelijk:  ❑ Woonwaard ❑ Kennemerwonen ❑ van Alckmaer  

                 
 
 
 
❑ Ik wil per factuur betalen, per kalenderjaar. 

 
❑ Ik wil betalen met de Alkmaar Pas (voor de minima). 
 
❑ Ik machtig WonenPlus Alkmaar voor het incasseren van het abonnementsgeld   ❑ per half jaar    ❑ per jaar 
 
van bankrekeningnummer: NL_________________________________________ tot wederopzegging. 

 

 
Ondergetekende sluit een WonenPlus abonnement af met ingang van  01 - _______________ - 2021 
 
Hoe bent u aan  WonenPlus gekomen? ___________________________________________________________ 
 
 

Na inschrijving wordt u gebeld voor een afspraak voor een informatief huisbezoek. 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 

Ik geef toestemming aan de medewerkers en vrijwilligers van WonenPlus Alkmaar (WPA) voor het gebruiken van 

al mijn persoonsgegevens om de dienstverlening zo goed en zorgvuldig mogelijk uit te voeren. WPA zal de 

gegevens zorgvuldig verwerken conform het privacy regelement van WPA.  WPA verstrekt alleen met mijn 

toestemming gegevens aan derden. 

 
Datum ______________________________         Handtekening _____________________________________ 

 

Overige gegevens 

Betaling 

Privacyverklaring 

Soort abonnement 

Bijzonderheden 


