Formulier voor inschrijven of wijzigen
Het betreft een

❍N
 ieuwe inschijving

❍ Wijziging

Inschrijfnummer (indien u een wijziging doorgeeft)
Persoonsgegevens aanvrager
❍H
 eer ❍ Mevrouw 
Voorletters		

PMS 3025 C
C100 M5
Y0
K50
R28 G96 B134
HEX # 00 67 8F

Achternaam

PMS 152 C
C5
M60 Y100 K0
R207 G123 B32
HEX # CF 7B 21

Geboortedatum

U kunt zich ook online

Woonadres

inschrijven via www.entree.nu.

Postcode en woonplaats

U krijgt dan direct een inschrijfnummer waarmee u op

Soort woningzoekende aanvrager
❍ Ik ben doorstromer, want ik laat bij verhuizing zelfstandige woonruimte* in Nederland leeg
achter. Ik woon daar sinds

-

-

De gegevens op dit formulier

❍ Ik ben herstarter, want ik verlaat zelfstandige woonruimte* vanwege een relatieverbreking en
ik heb nog geen zelfstandige woonruimte* gevonden. Ik woon daar sinds

woningen kunt gaan reageren.

-

-

worden bij inschrijving of
wijziging in het woningzoeken-

❍ Ik ben starter (alle andere gevallen).

denregister niet gecontroleerd.

Persoonsgegevens (eventuele) medeaanvrager
❍H
 eer ❍ Mevrouw

u een woning krijgt aange-

Voorletters		

Dit gebeurt op het moment dat
boden via Entree. U bent zelf
verantwoordelijk voor het

Achternaam

doorgeven van wijzigingen in

Geboortedatum

uw inschrijving.

Woonadres
Postcode en woonplaats

U kunt uw gegevens en
registratiedatum direct laten

Soort woningzoekende medeaanvrager
❍ Ik ben doorstromer, want ik laat bij verhuizing zelfstandige woonruimte* in Nederland leeg
achter. Ik woon daar sinds

-

❍ Ik ben herstarter, want ik verlaat zelfstandige woonruimte* vanwege een relatieverbreking en
❍ Ik ben starter (alle andere gevallen).

door een uittreksel
van de gemeentelijke

-

ik heb nog geen zelfstandige woonruimte* gevonden. Ik woon daar sinds

controleren en vastleggen

-

-

basisadministratie (BRP) mee
te sturen of in te leveren bij uw
corporatie. Met dit uittreksel
controleert de corporatie
of uw adresgegevens en

Contactgegevens

doorgegeven (informeer bij

Postcode en woonplaats

de corporatie of dit voor uw

Telefoonnummer 1

gemeente ook nodig is of dat de

Telefoonnummer 2

corporatie dit zelf kan inzien).
Na controle kunt u voortaan al

E-mailadres

uw gegevens zelf wijzigen via
de website. www.entree.nu

Overige gegevens
Huishoudgrootte
Verzamelinkomen huishouden per jaar

* Een zelfstandige woning is een

Wachtwoord voor Entree (minimaal 6 karakters)

woning waarbij toilet, douche
en keuken achter een afsluitbare

Ondertekening
Datum

-

-

toegangsdeur liggen.

		

Handtekeningen:

© januari 2016

verhuizing(en) correct zijn

Straatnaam en huisnummer

