INSCHRIJFFORMULIER
PROJECT DE
MEESTERPROEF
VLAARDINGEN
Wil je ook wonen in een kluswoning van Fundering aan de van Limburg Stirumstraat
in Vlaardingen? Schrijf je dan nu in!
Hoe schrijft u zich in?
Een complete inschrijving bestaat uit een volledig ingevuld inschrijfformulier.
Op dit formulier geeft u naast uw persoonsgegevens ook aan in welke woning u
geïnteresseerd bent.
Selectie
Uit alle volledige inschrijvingen selecteert Fundering de deelnemers, de overige
inschrijvingen worden op de reservelijst geplaatst. Alle inschrijvers worden
persoonlijk geïnformeerd over hun selectie en toewijzing. De stichting stelt een aantal
eisen om deel te kunnen nemen. Mogelijk voert de stichting een persoonlijk gesprek.
Selectie vindt plaats o.b.v. kennis, ervaring, motivatie en financiële middelen van de
inschrijver.
Optie- en gebruiksovereenkomst
Nadat je bent geselecteerd kan je een optie nemen op de kluswoning om de
haalbaarheid verder te onderzoeken. Voor €50,- reserveren we de kavel 10 weken
voor je. Fundering organiseert in deze periode informatiebijeenkomsten met alle
optanten en stelt kennis ter beschikking.
Nadat je in de optieperiode je plan goed hebt onderzocht teken je een
gebruikersovereenkomst en betaal je een waarborgsom van €2.950,-. Vanaf dit
moment is de kluswoning definitief voor jou! Fundering gaat dan direct aan de slag
om de woning ‘klusrijp’ te maken.
Vragen over dit inschrijfformulier? Neemt u dan contact op met Murtada al Attabi via
telefoonnummer 070 – 444 98 94 of stuur een email aan info@fundering.org
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Gegevens inschrijver
Voor- en
achternaam
Adres
Postcode

Woonplaats

E-mailadres
Telefoon
Geboortedatum

Geslacht (M/V)

Beroep

Jaarinkomen

Gegevens partner (indien van toepassing)
Voor- en
achternaam
Adres
Postcode

Woonplaats

E-mailadres
Telefoon
Geboortedatum

Geslacht (M/V)

Beroep

Jaarinkomen

Ik ken dit project via: (vrienden/collega’s, krant, website, sociale media, anders)

Voorkeur woning (volgorde aangeven met het kavelnummer):
1. …
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2. …

3. …
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Algemene Bepalingen & Spelregels:
• De verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld door Fundering.
•

Alle inschrijvingen worden beoordeeld door de selectiecommissie van
Fundering. Deze commissie selecteert de deelnemers op basis van
geschiktheid en doet de toewijzing van de woningen. Daarna wordt gewerkt
met een reservelijst.

•

Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u zich tevens akkoord
met de voorwaarden en bepalingen die door Stichting Fundering zijn
beschreven in het Deelnemers regelement, zoals deze te downloaden is vanaf
de website van Fundering www.fundering.org

•

U kunt dit inschrijfformulier opsturen naar of langs brengen bij: Stichting
Fundering Oosteinde 237, 2271 EG Voorburg. Of scannen en mailen naar
info@fundering.org

Ondertekening
Naam inschrijver:
Handtekening:

Datum:
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