Inschrijfformulier Hof van Assisi
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Persoonlijke gegevens aanvrager

Achternaam
Tussenvoegsel(s)
Voorna(a)men voluit
Adres
Postcode en Woonplaats
Geboortedatum		Geboorteplaats
Geslacht
man
vrouw
Nationaliteit
Beroep
Telefoon privé		 Telefoon mobiel
E-mailadres
Burgerlijke staat
ongehuwd
			
gehuwd
Woonachtig te Wolder, Maastricht
ja
Werkend te Wolder, Maastricht
ja
Wilt u de woning samen huren met een medehuurder?

samenwonend
geregistreerd partnerschap
nee
nee
ja
nee

Persoonlijke gegevens medehuurder (invullen indien van toepassing)
Achternaam
Tussenvoegsel(s)
Voorna(a)men voluit
Adres
Postcode en Woonplaats
Geboortedatum 		 Geboorteplaats
Geslacht
vrouw
Nationaliteit   
man
Beroep
Telefoon privé 		 Telefoon mobiel
E-mailadres
Burgerlijke staat
ongehuwd
samenwonend
			
gehuwd
geregistreerd partnerschap
Woonachtig te Wolder, Maastricht
ja
nee
Werkend te Wolder, Maastricht
ja
nee
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Financiële gegevens
Bent u in loondienst?

ja

nee

ja

nee

Zo nee, waaruit bestaat uw inkomen?
zelfstandig ondernemer
eigen vermogen
AOW en/of pensioen		
Heeft u  financiële verplichtingen?
Zo ja, welke?
doorlopend krediet

lasten per maand €

anderszins, te weten
Onderstaande vragen invullen indien van toepassing
Is de medehuurder in loondienst?
ja

nee

Zo nee, waaruit bestaat zijn/haar inkomen?
zelfstandig ondernemer
eigen vermogen
AOW en/of pensioen
Heeft de medehuurder  financiële verplichtingen?
Zo ja, welke?
doorlopend krediet
lasten per maand €
anderszins, te weten
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ja		 nee

Huidige woonsituatie
Beschikt u thans over zelfstandige woonruimte?
Zo ja, is dit een huur- of een koopwoning?
Onderstaande vragen invullen indien van toepassing
Woont u momenteel samen met de medehuurder?
Indien nee, woont de medehuurder in een
huur- of een koopwoning?			

ja		 nee
huur		
koop

ja		 nee
huur 		

koop
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Voorkeursformulier
Naar welk(e) huisnummer(s) gaat in, volgorde van uw voorkeur, uw belangstelling uit?
Graag de letter en getal invoeren, bijv. 234 A 01.
De verdiepingsplattegronden kunt u achterin het inschrijfformulier vinden.
Mijn voorkeur gaat uit naar Huisnummer:
1e keuze		
2e keuze		
234     234     -
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3e keuze
234     -

Mobiliteitsscan
Elektrische deelauto’s maken onderdeel uit van Hof van Assisi. Dit heeft vele voordelen op
het gebied van luchtkwaliteit, energiegebruik en kosten. Daarnaast vraagt het om afstemming
gezien het gezamenlijke gebruik. Om een goede inschatting te kunnen maken van de
mobiliteitsbehoefte, verzoeken we u om een aantal vragen te beantwoorden.
Gelieve zo exact mogelijk te antwoorden.

1 Welke vervoersmiddelen heeft u in bezit?
Meerdere antwoorden mogelijk
Auto
Motor
Bromfiets/scooter
Fiets
Elektrische fiets
Rollator/scootmobiel

2 Voor welke vervoersmiddel(en) wilt u graag een eigen plek?
Auto
Scootmobiel
Fiets
Elektrische fiets
Anders, namelijk:

3

3 Wilt u actief gebruik maken van de elektrische deelauto’s? Licht uw antwoord toe.
Indien ja, graag toelichten waarvoor u het wilt gebruiken.
Indien nee, graag toelichten waarom u het niet wilt gebruiken.
Ja, ik wil het graag gebruiken om
Nee, want

4 Mocht u zelf niet over een rijbewijs beschikken, zou u het fijn vinden dat de deelauto
door een van uw naaste wordt gebruikt (bijv. om samen boodschappen te doen)?
Ja
Nee
Niet van toepassing
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Zorgbehoefte
In het concept Hof van Assisi wonen én leven huurders van alle leeftijden, soms met een zorg of
hulpvraag, in het complex samen. Voor het beantwoorden van de zorgvraag c.q. het leveren van
diensten werken wij nauw samen met Pallium Portram.
Indien u hierin bent geïnteresseerd of u hebt een concrete zorgvraag, dan nemen zij graag
contact met u op om de mogelijkheden te berspreken. Als u daar behoefte aan hebt, vink dan
hieronder de eerste optie aan.
Ja, ik heb interesse in de diensten van Pallium Portam en ik ben akkoord dat zij contact met
mij opnemen en daarvoor gebruik maken van mijn eerder ingevulde contactgegevens.
Nee, ik heb nog geen interesse in de diensten van Pallium Portam, maar op termijn wel.
Nee, ik heb geen interesse in de diensten van Pallium Portam.
Mocht u nog geen behoefte hebben aan contact vanuit Pallium Portium, dan kun u zelf contact
opnemen met hun via onderstaande gegevens. Zij zullen u graag te woord staan.
Deze gegevens zijn ook terug te vinden op onze website.
Contactgegevens Pallium Portam:
Mariel Carré:
06 - 8100 9993
Elena della Riccia:
06 - 4006 7438
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Kantoor- en bezoekadres:
Postadres:
E-mail:

Witmakersstraat 10 | 6211 JB Maastricht
Pastoor Habetsstraat 28b | 6217 KM Maastricht
info@palliumportam.nl

Meer info kunt u vinden op hun website: www.palliumportam.nl
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Bijdrage/motivatie
1 Welke waarden vindt u belangrijk om te kunnen wonen in Hof van Assisi?
Kruis maximaal 3 antwoorden aan.
Authenticiteit
Autonomie
Behulpzaamheid
Beleefdheid
Bescheidenheid
Creativiteit
Dankbaarheid
Duurzaamheid
Familie

Geduld
Gezondheid
Netheid
Onafhankelijkheid
Openheid
Optimisme
Plezier
Religie
Rust

Solidariteit
Spontaniteit
Stabiliteit
Tolerantie
Verantwoordelijkheid
Verbondenheid
Vernieuwing
Zelfvertrouwen
Zorgzaamheid

2 Wat zou uw bijdrage kunnen zijn aan het concept Buren+? (Max. 400 woorden)
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3 Motiveer waarom u wilt wonen in het Hof van Assisi. (Max. 400 woorden)
Mocht u niet woonachtig, werkend of studerend zijn in Wolder, Maastricht licht in uw motivatie
toe waarom u juist hier wilt wonen.
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Documenten
Graag verzoeken wij u om de onderstaande documenten aan te leveren voor het toewijzingsproces. U kunt per kopje lezen welke stukken voor u (vink aan in ) (en de eventuele medehuurder (vink aan in ) van toepassing zijn. Let op dat u de benodigde gegevens compleet
aanlevert. Uw gegevens zullen enkel en éénmalig worden gebruikt voor het toewijzingsproces.
Werkend
Kopie geldig legitimatiebewijs
IBRI formulier (deze kunt u opvragen via de Belasting Telefoon: 0800-0543)
Uittreksel basisregistratie personen (voorheen GBA) aan te vragen via de gemeente
Kopie bankafschrift met storting laatste inkomen
Werkgeversverklaring
Kopie recente salarisstroken van afgelopen 3 maanden
Originele verklaring verhuurder/ beheerder/ eigenaar/ hypotheekhouder van huidige
woning met bevestiging van goed betalingsgedrag. Indien uw huidige woning is verkocht,
dan kunt u volstaan met een kopie van de (voorlopige) koopakte.
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Gepensioneerd/Uitkering
Kopie geldig legitimatiebewijs
Jaaropgaven van het afgelopen jaar (AOW, aanvullende pensioenen, uitkeringsinstantie)
Kopie bankafschrift met de pensioenstortingen/uitkeringsstortingen van de afgelopen
			 3 maanden
IBRI formulier (deze kunt u opvragen via de Belasting Telefoon: 0800-0543)
Uittreksel basisregistratie personen (voorheen GBA) aan te vragen via de gemeente
Eventueel bankafschrift eigen vermogen
Originele verklaring verhuurder/ beheerder/ eigenaar/ hypotheekhouder van huidige
woning met bevestiging van goed betalingsgedrag. Indien uw huidige woning is verkocht,
dan kunt u volstaan met een kopie van de (voorlopige) koopakte.
Zelfstandig ondernemer
Kopie geldig legitimatiebewijs
Balans, winst- en verliesrekening van de 2 meest recente jaren
			 (opgesteld door een accountant)
Prognose 2020 (opgesteld door een accountant)
Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)
IBRI formulier (deze kunt u opvragen via de Belasting Telefoon: 0800-0543)
Uittreksel basisregistratie personen (voorheen GBA) aan te vragen via de gemeente
Eventueel bankafschrift eigen vermogen
Originele verklaring verhuurder/ beheerder/ eigenaar/ hypotheekhouder van huidige
woning met bevestiging van goed betalingsgedrag. Indien uw huidige woning is verkocht,
dan kunt u volstaan met een kopie van de (voorlopige) koopakte.
Eigen vermogen
Kopie geldig legitimatiebewijs
IBRI formulier (deze kunt u opvragen via de Belasting Telefoon: 0800-0543)
Uittreksel basisregistratie personen (voorheen GBA) aan te vragen via de gemeente
Eventueel werkgeversverklaring
Originele verklaring verhuurder/ beheerder/ eigenaar/ hypotheekhouder van huidige
woning met bevestiging van goed betalingsgedrag. Indien uw huidige woning is verkocht,
dan kunt u volstaan met een kopie van de (voorlopige) koopakte.
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Privacy verklaringen
MVGM voert in opdracht van Wilre B.V. de administratie. Zij zullen uw gegevens verwerken
en een terugkoppeling geven of u wordt uitgenodigd voor een gesprek. Indien u niet bent
uitgenodigd voor het gesprek/geen vervolg plaats vindt, dan worden uw gegevens vernietigd.
Ik bevestig dat alle gegevens naar waarheid zijn beantwoord over mijzelf en bij het indienen
van de bewijzen en verklaringen, geen valse gegevens te hebben verstrekt.
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Hof van Assisi
Wolder / Hof van Assisi / Situatiekaart
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Hof van Assisi
Wolder / Hof van Assisi / Verdiepingsoverzichten

type IV

type I

type I

type I

type I

type III

type IV

234A-04

234A-05

234A-06

234A-07

234A-08

234A-09

234A-10

type IV

type I

type III

type I

type III

type IV

234A-03

234A-02

234A-01

234A-13

234A-12

234A-11

lift

entree

Begane grond

type IV

type I

type I

type II

type I

type III

type IV

234B-04

234B-05

234B-06

234B-07

234B-08

234B-09

234B-10

type IV

type I

type III

type I

type III

type IV

234B-03

234B-02

234B-01

234B-13

234B-12

234B-11

lift

1e verdieping

type IV

type I

type I

type II

type I

type III

type IV

234C-04

234C-05

234C-06

234C-07

234C-08

234C-09

234C-10

type IV

type I

type III

type I

type III

type IV

234C-03

234C-02

234C-01

234C-13

234C-12

234C-11

lift

2e verdieping

Deze plattegronden zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aan de inhoud kunnen echter geen rechten worden ontleend.
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Hof van Assisi
Wolder / Hof van Assisi / Appartement / Type 1 / ca. 61 m2
Medoclaan 234: A-021,2, A-051, A-061, A-07, A-08, A-132, B-022, B-05, B-06, B-08,
B-132, C-022, C-05, C-06, C-08 & C-132
1 Deze woningen hebben een terras in plaats van een balkon
2 Deze woningen zijn gespiegeld

Deze plattegronden zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aan de inhoud kunnen echter geen rechten worden ontleend.
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Hof van Assisi
Wolder / Hof van Assisi / Appartement / Type 2 / ca. 78 m2
Medoclaan 234: B-07 & C-07

Deze plattegronden zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aan de inhoud kunnen echter geen rechten worden ontleend.
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Hof van Assisi
Wolder / Hof van Assisi / Appartement / Type 3 / ca. 82 m2
Medoclaan 234: A-011,2, A-09, A-122, B-012, B-09, B-122, C-012, C-09 & C-122
1 Deze woning heeft een terras in plaats van een balkon
2 Deze woningen zijn gespiegeld

Deze plattegronden zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aan de inhoud kunnen echter geen rechten worden ontleend.
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Hof van Assisi
Wolder / Hof van Assisi / Appartement / Type 4 / ca. 82 m2
Medoclaan 234: A-031,2, A-041, A-102, A-11, B-032, B-04, B-102, B-11, C-032, C-04, C-102 & C-11
1 Deze woningen hebben een terras in plaats van een balkon
2 Deze woningen zijn gespiegeld

Deze plattegronden zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aan de inhoud kunnen echter geen rechten worden ontleend.
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Hof van Assisi
Wolder / Hof van Assisi / Interieurimpressies
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