
 

achternaam en voorletters  : 

voornaam    : 

huidig woonadres   : 

postcode en woonplaats  : 

telefoon    : 

email     : 

geboortedatum    : 

huidige woonvorm (bijv. begeleid) : 

Gegevens geïnteresseerde bewoner: 

Gegevens contactpersoon/personen: 

□ zie boven, of indien anders: 

achternaam en voorletters  : 

voornaam    : 

adres     : 

postcode en woonplaats  : 

telefoon    : 

email     : 

relatie tot geïnteresseerde (bv. ouder) : 

__________________________________________________________________  

achternaam en voorletters  : 

voornaam    : 

adres     : 

postcode en woonplaats  : 

telefoon    : 

email     : 

relatie tot geïnteresseerde (bv. ouder) : 

 

      z.o.z. 

Inschrijfformulier Stichting Plus Wonen 
deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden 

Inschrijfformulier Stichting Plus Wonen 
www.stichtingpluswonen.nl, Email: info@stichtingpluswonen.nl 

Inschrijving als 

toekomstige bewoner 

gaat op volgorde van 

binnenkomst en geeft 

als zodanig geen recht 

op een plaats. 
Toekomstige 

bewoners zullen een 

nog nader te bepalen 

intake procedure 

moeten doorlopen. 
Door in te schrijven 

conformeert u zich 

naar de doelstelling 

van de Stichting Plus 

Wonen 

volgnummer: 



 

1.waarom bent u geïnteresseerd in de Stichting Plus Wonen ? 

 

 

 

 

2. contactpersoon is bereid zich desgevraagd in te zetten voor de Stichting  

  □ ja   □ nee 

3. zo ja, waarvoor kan op u een beroep worden gedaan ? 

 

 

 

 

4. zo ja, heeft u een specifieke deskundigheid welke de Stichting zou kunnen  

    gebruiken ? 

 

 

5. heeft u al ervaring met een dergelijke woonvorm ? 

 

 

Enige gerichte vragen: 

Inschrijfformulier Stichting Plus Wonen 
deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden 

Inschrijfformulier Stichting Plus Wonen 
www.stichtingpluswonen.nl, Email: info@stichtingpluswonen.nl 

Datum invulling: en aanmelding: 

 

 

Wilt u een donatie doen dan kunt u dit overmaken op  

bankrekening RABO: 110411.59.06 tnv. Stichting Plus Wonen te Leusden.  

 

Elk bedrag is even welkom! 

Stichting Plus Wonen, secretariaat, Galicië 2, 3831 JD  Leusden 
E-mail: info@stichtingpluswonen.nl 

Tel. : 033-4952023, 

 
ING-bank 5112780, tnv. Stichtingpluswonen te Leusden 

 

Inschrijving als 

toekomstige bewoner 

gaat op volgorde van 

binnenkomst en geeft 

als zodanig geen recht 

op een plaats. 
Toekomstige bewoners 

zullen een nog nader te 

bepalen intake 

procedure moeten 

doorlopen. 
Door in te schrijven 

conformeert u zich naar 

de doelstelling van de 

Stichting Plus Wonen 


