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1.  Gegevens aanvrager

Voorletters en naam  :  

Straat en huisnummer :

Postcode en woonplaats :

Telefoon  : e-mail:

Correspondentie-adres (alleen invullen als dit afwijkt van het adres hierboven)  

Straat en huisnummer :

Postcode en woonplaats :

Telefoon  :

Geslacht  :  man  vrouw

Burgerservicenr. (BSN) :

Geboortedatum :

Nationaliteit :

Huidige burgelijke staat  :  gehuwd weduwe/weduwnaar
  samenwonend gescheiden
  ongehuwd  

Aantal personen waarvoor huisvesting wordt gevraagd: 

Samenstelling toekomstig  alleenstaand  echtpaar/samenwonend zonder kinderen 
huishoudentype:  één ouder met kind(eren)  echtpaar/samenwonend met kinderen

Ontvangen:  Registratienummer:

(“Ontvangen”, “Registratienummer” en “Persoonsnummer” niet invullen) Persoonsnummer:

WONINGAANVRAAGFORMULIER

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

christelijke 
woningstichting 

PATRIMONIUM

2.  Gegevens meeverhuizende personen

 voorletters en naam   adres, postcode en woonplaats   m/v  geboortedatum
echtgenoot(note)/
partner

kinderen 1
 2
 3
 4
 
medebewoners 1
 2
 

Postbus 907
9700 AX  Groningen
Tel. (050) 529 99 99

Kantoor: Peizerweg 136
Openingstijden:
ma. t/m do.:  9.00 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur
 vrijdag:  9.00 - 12.30 uur

info@patrimonium-groningen.nl
www.patrimonium-groningen.nl
Bankrekening NL17INGB0211307521
K.v.K. Groningen nr. 02028302



4.  Gegevens huidige huisvesting

 huurder van Patrimonium thuiswonend bij ouders
 hoofdbewoner/huurder inwonend op kamers
 hoofdbewoner/eigenaar anders, namelijk:

Uit hoeveel kamers bestaat uw huidige woonruimte?  woonkamer(s)  slaapkamer(s).

Sinds wanneer woont u op uw huidige adres?

Indien eigenaar/bewoner: netto lasten €  per maand.

Indien huurder: huurprijs huidige woning €  per maand.

Huur wordt betaald aan 
Naam :

Adres :

Postcode en woonplaats :

Telefoon :

5.  Reden(en) van de aanvraag (graag de belangrijkste aankruisen, maximaal 3)

 woning te klein  huuropzegging  gezinsuitbreiding
 woning te groot  vonnis/uitzetting wil zelfstandig wonen 
 gebrek aan comfort  medische noodzaak  wil naar ander type woning
 renovatie woning  sociale noodzaak  echtscheiding/verbroken relatie
 kamer niet geschikt   verbetering woonomgeving   binding in verband met studie
 huidige huurprijs te hoog  huwelijk economische binding
 eigen woning verkocht/verkopen samenwonen sloop woning/wijkvernieuwing 

Nadere toelichting door de aanvrager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Inschrijving WoningNet

Onder welk registratienummer staat u ingeschreven bij WoningNet, regio Groningen?

Heeft u of één van de meeverhuizenden een woonurgentie aangevraagd of gekregen (via de Urgentiecommissie 

Groninger Corporaties)? nee ja  

  

 



6.  Gegevens gewenste huisvesting

Aankruisen naar welk(e) woningtype(n) uw voorkeur uitgaat.

 eengezinswoning flat, corridortype met lift

 benedenwoning seniorenwoning (met oproepinstallatie)

 bovenwoning aanleunwoning

 flat, trappenhuistype inleunwoning

 flat, trappenhuistype met lift voor gehandicapten aangepaste woning 

 flat, galerijtype nieuwbouw, namelijk:

 flat, galerijtype met lift 

7.  Woonlaag gewenste woning

Voor welke woonlaag wenst u in aanmerking te komen?  geen voorkeur   2de woonlaag  
 begane grond 3de woonlaag of hoger

11.  Grootte gewenste woning

In volgorde van voorkeur het gewenste aantal slaapkamers aangeven.

1ste voorkeur:  slaapkamer(s) 2de voorkeur:  slaapkamer(s)

10.  Bent u actief op zoek naar woonruimte? 

 ja nee; wenst tot nadere aankondiging geen aanbod.

12.  Beroep of studierichting en inkomen aanvrager

Beroep/studierichting*:

Bruto inkomen €   per maand. 

Inkomensbron  loondienst  uitkering, namelijk:
 zelfstandig  studiefinanciering
   anders, namelijk:

9.  Voor welke wijk(en) wenst u in aanmerking te komen?

Aankruisen naar welke wijk(en) uw voorkeur uitgaat.

 Korrewegwijk Corpus den Hoorn Selwerd 
 Indische buurt De Wijert Vinkhuizen
 Tuinwijk Rivierenbuurt Beijum
 Oranjebuurt Herewegbuurt Centrum
 Stadspark Oosterpoortbuurt

Voor welke stra(a)t(en) binnen deze wijk(en) wenst u in aanmerking te komen? (alleen aangeven als u een duidelijke 

voorkeur heeft) 

8.  Hoeveel huur wilt u maximaal betalen?  €  per maand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * doorhalen hetgeen niet van toepassing is

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en geeft door ondertekening toestemming aan 
Patrimonium om deze gegevens te gebruiken voor het zoeken naar en toewijzen van woonruimte. 
  

Plaats:  Datum:  Handtekening:

Ongefrankeerd zenden aan: Christelijke Woningstichting Patrimonium
 Antwoordnummer 1075
 9700 VC  GRONINGEN

13.  Beroep of studierichting en inkomen van mede-aanvrager(s)

Beroep/studierichting*:

Bruto inkomen €   per maand. 

Inkomensbron  loondienst  uitkering, nl.:
 zelfstandig  studiefinanciering
  anders, nl.:

 

 

 

 

 

Beroep/studierichting*:

Bruto inkomen €   per maand.

Inkomensbron  loondienst  uitkering, nl.:
 zelfstandig  studiefinanciering
  anders, nl.:
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Hieronder niet door aanvrager te beschrijven

Aangeboden woning(en)  Reden weigering

Aantekeningen:

* doorhalen hetgeen niet van toepassing is



VOORAF

Om het woningaanvraagformulier te kunnen 
invullen hebt u enige informatie nodig.

Vult u daarom het formulier in aan de hand 
van deze toelichting en het boekje “Op elk slot 
past een sleutel”.

Het woningaanvraagformulier is bedoeld om 
uw woningaanvraag zo goed mogelijk te 
kunnen behandelen. Vult u het daarom in z’n 
geheel in. Wanneer het formulier niet volledig 
is ingevuld, ontstaat vertraging in de 
behandeling.

De door u verstrekte gegevens worden opge-
nomen in het register woningzoekenden.
Van de gegevens die u op het formulier invult, 
wordt strikt vertrouwelijk gebruik gemaakt. 
We gebruiken het uitsluitend voor uw 
woningaanvraag.

De vragen van het woningaanvraagformulier:

1. Als u een apart correspondentie-adres hebt, 
kunt u dat op de daarvoor bestemde regels 
invullen.
Geslacht, huidige burgerlijke staat en 
samenstelling toekomstig huishoudentype 
kunt u invullen door een kruisje te zetten. 
Vergeet niet het aantal personen aan te 
geven waarvoor huisvesting wordt gevraagd.

2. Alle personen die met u meeverhuizen dient 
u hier te vermelden (bijvoorbeeld partner, 
kind, familielid, kostganger of anderen). 
Adres alleen invullen als deze afwijkt van 
het adres van de aanvrager. 

3. Voor het toewijzen van een woning dient u 
ingeschreven te staan bij WoningNet, regio 
Groningen. Inschrijven bij WoningNet is 
alleen mogelijk via internet, op de website: 
www.woningnet.nl. Op deze website vindt u 
tevens informatie over het aanvragen van 
urgentie. 

4. Bij deze vraag niet meer dan één hokje 
aankruisen. Let daarbij op het volgende:

-   als u een woning van Patrimonium huurt, 
kruist u alleen huurder van Patrimonium 
aan;

-   als u zelf eigenaar bent van de woning 
waarin u woont, bent u hoofdbewoner/ 

 eigenaar;
-   als u nog bij uw ouders woont en uw (toe-

komstige) partner woont niet bij u, bent u
thuiswonend bij ouders;

christelijke 
woningstichting 

PATRIMONIUM

TOELICHTING BIJ HET 
WONINGAANVRAAGFORMULIER

Z.O.Z.

Postbus 907
9700 AX  Groningen
Tel. (050) 529 99 99

Kantoor: Peizerweg 136
Openingstijden:
ma. t/m do.:  9.00 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur
 vrijdag:  9.00 - 12.30 uur

info@patrimonium-groningen.nl
www.patrimonium-groningen.nl
Bankrekening NL17INGB0211307521
K.v.K. Groningen nr. 02028302



-   onder huurprijs wordt verstaan de bruto 
huurprijs. Dit is de netto huur plus service-
kosten voor (bijvoorbeeld) tuin, glasver -
zekering, gemeenschappelijke verlichting, 
en dergelijke;

-   onder netto lasten wordt verstaan de 
hypotheek last minus belastingvoordeel. 

5. De belangrijkste redenen aankruisen, maxi-
maal 3 en eventueel een nadere toelichting 
geven.

Alvorens de vragen 6 t/m 10 te beantwoor-
den, dient u het boekje “Op elk slot past 
een sleutel” te raadplegen. Hierin is een 
beschrijving van ons woningbestand 
opgenomen. U kunt aan de hand hiervan 
nagaan hoeveel kamers de woningen 
hebben, of er een lift is, wat de hoogte van 
de huren is, enzovoort.

6. In het boekje “Op elk slot past een sleutel” 
worden de woningtypen per wijk en per 
complex aangegeven.

7. Onder “begane grond” wordt tevens 
verstaan de eerste woonlaag boven een 
onderbouw van kelders of autoboxen.

8. Voor een indicatie van onze huurprijzen 
verwijzen wij u naar de gegevens over de 
woningen in het boekje “Op elk slot past 
een sleutel” onder de kolom huurindicatie. 
Informatie over de huurtoeslag is te krijgen 
op internet, op www.toeslagen.nl of via de 
belastingtelefoon: 0800 - 0543. 

9. Aankruisen de wijk(en) waar u interesse 
voor hebt. Wilt u voor een specifieke straat 
of een bepaalde woning in een straat in 
aanmerking komen dan kunt u dat 
vermelden bij het tweede gedeelte van de 
vraag.

 Houdt u er rekening mee of de woningtypen 
die u bij vraag 6 hebt ingevuld, ook in de 
aangekruiste wijken aanwezig zijn.

10. Wanneer u deze vraag met ‘ja’ beant-
woordt, geeft u aan zo spoedig mogelijk 
een (andere) woning te zoeken. We 
kunnen niet garanderen dat een aanbod 
van een woning op korte termijn zal lukken. 
Dat hangt namelijk af van diverse factoren.

11. Invulling spreekt voor zich.

12. Bij inkomensbron kan het nodig zijn meer 
dan één vakje aan te kruisen. Dit is 
bijvoorbeeld het geval wanneer u èn in 
loondienst of zelf standig werkt èn een 
uitkering geniet.
Bij inkomen dient u dan wel het totaal bruto 
inkomen te vermelden. Als er sprake is van 
een uitkering wilt u dan de aard daarvan 
vermelden: bijstand, AOW, WW, pensioen 
en dergelijke.
Bij ”anders” vermeldt u de inkomensbron 
die hiervoor niet is aangegeven, bijvoor-
beeld ondersteuning ouders/kinderen en/of 
dergelijke. Met de (eventuele) kinderbijslag 
hoeft u geen rekening te houden.

13. Het toegelichte bij vraag 12 is ook hier van 
toepassing.


