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Inschrijfformulier 

 
Aanleunwoning 
 

 

Persoonsgegevens 

Burgerservicenummer: ………………………………………………………………………………………….. 

Voornamen: .……………...…………………………………………………….. � man         � vrouw 

Achternaam:  …………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum: ……………………………………  

Adres:  ………………………………………………………………………………………………….... 

Postcode: …………………………………….. Woonplaats: …………………………………….. 

Telefoonnr.: …………………………………….. Mobielnr.: ………………………………………... 

E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………… 

 

Vul hieronder de naam (en eventueel afwijkende contactgegevens) in van een meeverhuizende 

partner 

Naam partner:  …………………………………………………………………………………………………… 

Burgerservicenummer: …………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum: ……………………………………  

Adres*:  ………………………………………………………………………………………………….... 

Postcode*: …………………………………….. Woonplaats*: …………………………………… 

* alleen invullen als deze gegevens afwijken van die van de hoofdaanvrager 

  

Gegevens contactpersoon (niet verplicht) 

Als iemand bepaalde zaken voor u regelt, kunt u hieronder aanvullende contactgegevens invullen 

Naam:  …………………………………………………………………………………………………… 

Adres:  …………………………………………………………………………………………………… 

Postcode: …………………………………….. Woonplaats: …………………………………….. 

Telefoonnr.: …………………………………….. Mobielnr.: …………….…………………………. 

E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………… 

  

Gegevens voor de inschrijving 

 

Naar welke locatie gaat uw voorkeur uit?* 

 

�  Westerheem 

�  Waterrijck 

�  St. Agnes 

�  Waterzicht (voorheen Jan van Kuikweg) 

* meerdere keuzes mogelijk 
 

In verband met hoogtevrees wil ik een etage niet hoger dan: …………………………………………… 
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Overige opmerkingen? 

* Hier kunt u extra informatie en/of vragen noteren, bijvoorbeeld of u huisdieren heeft. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
  

Ondertekening aanvraagformulier (lees voor meer informatie de toelichting onderaan dit formulier) 

 

Datum:  ………………………………………  Plaats: …………………………………. 

 

 

 

Handtekening: ……………...……………….……………...……………….……………...………….  

 

Machtiging 

Als iemand bepaalde zaken voor u regelt en namens u mag tekenen, kunt u hiervoor een machtiging 

afgeven. Vul hieronder in dat geval de gegevens van de gemachtigde in. 

 

Gemachtigde:  ……………………………………… Geboortedatum: ………………………………… 

Adres:  …………………………………………………………………………………………………… 

Postcode: …………………………………….. Woonplaats: …………………………………….. 

Telefoonnr.: …………………………………….. Mobielnr.: ………………………………………... 

Relatie tot betrokkene: ……………………………………........................................................................ 

 
 

 

Toelichting bij aanvraagformulier 

 

Criteria inschrijving 

De gemeente hanteert de volgende criteria bij de inschrijving voor een aanleunwoning in Heemskerk: 

- u bent minimaal 75 jaar oud; 

- u bent inwoner van de gemeente Heemskerk. 
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Woonachtig in HEEMSKERK en JONGER dan 75 jaar 

Als u in Heemskerk woont en jonger bent dan 75 jaar, dan komt u niet direct in aanmerking voor een 

aanleunwoning. Op basis van uw inschrijving zal een medewerker van de gemeente contact met u 

opnemen. Na een telefonische intake wordt bepaald of u in aanmerking komt voor een plaats op de 

wachtlijst. In het uiterste geval kan het zijn dat er een afspraak wordt gemaakt voor een huisbezoek, 

waarna bepaald wordt of u in aanmerking komt voor een indicatiestelling. 

 

Niet woonachtig in HEEMSKERK maar wel 75 jaar of ouder 

Bent u woonachtig in één van de IJmondgemeenten (Beverwijk, Uitgeest of Velsen) dan geldt een 

extra wachttijd van 3 maanden bovenop de reguliere wachttijd. 

Bent u woonachtig buiten de IJmond dan geldt een extra wachttijd van 6 maanden bovenop de 

reguliere wachttijd. 

 

Niet woonachtig in HEEMSKERK en JONGER dan 75 jaar 

Wanneer u niet in Heemskerk woont en jonger bent dan 75 jaar, kunt u het best contact opnemen met 

de gemeente in uw woonplaats en daar uw aanvraag indienen. 

 

Ondertekening aanvraag 

Ondergetekende verklaart dat: 

- het formulier geheel naar waarheid is  ingevuld; 

- geen omstandigheden zijn verzwegen waardoor een onjuiste beslissing wordt genomen; 

- ermee bekend te zijn dat onjuiste opgaaf van informatie kan leiden tot terugvordering van de 

verstrekte voorziening(en). 

 

en verleent hierbij machtiging tot: 

- het inwinnen van informatie over c.q. verificatie van door hem/haar verstrekte gegevens (bijv. 

arts, specialist); 

- het verstrekken van informatie (aan bijv. adviesinstanties). 

 


