Inschrijfformulier leden Vereniging Betaalbaar Wonen Heusden
U kunt zich inschrijven bij de vereniging wanneer u aan de volgende eisen van een starter voldoet:
- U mag ten tijde van inschrijving geen zelfstandige woonruimte (koopwoning) hebben, of hebben
gehad. U mag wel een kamer of huurwoning bewonen.
- U bent meerderjarig ten tijde van inschrijving (18 jaar)
- U kunt vrijstelling krijgen op bovenstaande regels in uitzonderlijke gevallen. Voor deze vrijstelling
moet u een verzoek indienen bij het bestuur.

Gegevens aanvrager
Naam
Voornamen (voluit)
Adres
Postcode
Woonplaats

:
:
:
:
:

________________________________
_____________________________
___________
___________________
__
____________________________
__
______________________________

Telefoonnummer privé
Telefoonnummer mobiel
Emailadres
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geslacht
Burgerlijke staat

:
:
:
:
:
:
:

Aantal en leeftijd van
inwonende kinderen

:

______ _________
_______ _______________
_____ ____________________
____________ ____________
____________ _____________
man / vrouw (*)
gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partnerschap/
alleenstaand
(niet verplicht)

Gegevens partner (indien van toepassing)
Naam
: ___________________________
Voornamen (voluit)
: __________________________
Inschrijving
Wanneer bent u als officieel lid geregistreerd?
 U vult dit inschrijfformulier naar waarheid in en ondertekent dit.
 U voegt een kopie van uw legitimatiebewijs bij.
 U stuurt uw inschrijfformulier inclusief een kopie van uw legitimatiebewijs op
naar: Vereniging Betaalbaar Wonen Heusden, Donkhof 6, 5254 JL Haarsteeg.
 U voldoet een bedrag van € 25,00 via handmatige overschrijving op
rekeningnummer 13.18.56.456 t.n.v. Vereniging Betaalbaar Wonen Heusden
te Haarsteeg binnen 2 weken na verzending van dit inschrijfformulier.
 U gaat akkoord met het huishoudelijk reglement van de vereniging wanneer u
dit inschrijvingsformulier ondertekent. Het huishoudelijk reglement is op te
vragen door een mail te sturen naar info@betaalbaarwonenheusden.nl
 U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van het lidmaatschapsgeld, wij
sturen geen herinneringen of aanmaningen. Wanneer het lidmaatschapsgeld
niet op tijd op onze rekening staat nemen wij de inschrijving niet in
behandeling.
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Naar waarheid ingevuld d.d. :

__________________

Handtekening

________________

:

 Een onjuist, onvolledig ingevuld formulier of een te late betaling heeft tot
gevolg dat de inschrijving niet in behandeling wordt genomen. Bij
inschrijving zullen de kosten van inschrijving moeten worden voldaan op
het moment van inschrijving maar uiterlijk 2 weken na ontvangst van het
ingevulde inschrijvingsformulier.
 Bij het retourneren van het inschrijvingsformulier per mail nemen wij uw
aanmelding niet in behandeling!
 Als inschrijvingsdatum houden wij de datum van ontvangst van de
bijdrage van €25,- aan.

 Let wel op!
De deelname aan Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
houdt in dat u een actieve bijdrage levert aan het hele proces.
Houd rekening met regelmatig vergaderen!

Bankrekeningnummer Vereniging Betaalbaar Wonen Heusden:
13.18.56.456 t.n.v. Vereniging BWH o.v.v. inschrijving + voor –en achternaam.
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