INFORMATIE WONINGZOEKENDEN VOOR EEN WONING VAN DE WOV,
BESTEMD VOOR NIET INWONERS VAN OOSTZAAN
De kosten voor registratie als woningzoekenden bedragen:
Inschrijfkosten
: € 20,00
Jaarlijkse verlenging : € 7,00
Totaal

€ 27,00

Dit bedrag dient te worden overgemaakt op bankrekeningnummer: NL51 INGB 0690 5927 36
De aanvrager ontvangt na ca. 2 weken het bewijs van inschrijving.
De jaarlijkse contributie voor verlenging van de registratie bedraagt € 7,00
U ontvangt hiervoor GEEN acceptgiro en dient zelf zorg te dragen voor betaling van de
jaarlijkse contributie.
De registratie is strikt persoonlijk, dus niet overdraagbaar.
De registratie vervalt bij het verkrijgen van een zelfstandige woonruimte.
Bij het verkrijgen van een woning van de WOV gaat de registratie over in een het
lidmaatschap van de WOV. Het lidmaatschap van de WOV bedraagt € 7,00 per jaar.
•

Vrijkomende woningen in het WOV bestand worden per advertentie in
REGIOKRANT KOMPAS en op onze website www.wov.nl aangeboden.
Ook worden aangeboden woningen bij het kantoor van de WOV aangehangen.

•

Inschrijvingen moeten voldoen aan de criteria vermeld in de advertentie.
Inschrijvingen welke niet voldoen aan gestelde eisen worden terzijde gelegd.

•

De wachttijd voor een woning van de WOV is variabel, er zijn met de ingang van
de herziene woningwet meer eisen gesteld o.a. wat betreft inkomen, zodat niet
alleen de inschrijfduur telt.

•

Iedere maandagavond is er een woningzoekenden spreekuur van 19:00 tot 20:00
op het kantoor van de WOV.

Aanvraag tot inschrijving als woningzoekende in de gemeente Oostzaan voor
een woning van Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting ( WOV)
juli 2018

Naam

:-------------------------------------------------------------

Adres

:-------------------------------------------------------------

Postcode en woonplaats

:-------------------------------------------------------------

Telefoon

:----------------------------------

Mobiel

:----------------------------------

E-mail

:-------------------------------------------------------------------------

Geboortedatum

:----------------------------------

IBAN(bank)nummer

:----------------------------------------------------

Aantal gezinsleden

:----------------------------------

Reden registratie

:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aankruisen wat van toepassing is:







aanvrager beschikt NIET over een zelfstandige woonruimte
aanvrager beschikt WEL over een zelfstandige woonruimte
thuiswonend bij ouders
huidige woning is een huurwoning
huidige woning is een koopwoning

Datum

:___________________

Handtekening

:___________________

Deze aanvraag dient met een recent gewaarmerkt “uittreksel uit de basisregistratie
personen” van de gemeente waar u woonachtig bent (niet ouder dan 4 weken) te
worden gezonden aan:
WOV
Postbus 38
1510 AA Oostzaan
of
Jac. Corneliszstraat 5
1511 BM Oostzaan

juli 2018

-

