Intake urgentie
Gegevens aanvrager
Naam:
Geboortedatum:
Adres:
Gezinssamenstelling:
Telefoonnummer en e-mail:
Ingeschreven als woningzoekende bij Wooniezie:

ja

nee

Onderstaand staan een aantal vragen over uw situatie. Na ontvangst van dit formulier wordt
er contact met u opgenomen. Er wordt dan besproken of er een afspraak volgt met een
bewonersconsulent.
Binding met ons werkgebied (gemeente Eersel, Bladel, Reusel-De Mierden, Bergeijk)
U woont 2 jaar of langer in ons werkgebied

ja

nee

woonachtig geweest in ons werkgebied

ja

nee

Bent u mantelzorger in ons werkgebied?

ja

nee

ja

nee

Is er een ondertekend convenant?

ja

nee

Is de echtscheiding uitgesproken door de rechtbank?

ja

nee

ja

nee

ja

nee

B. Is er een financiële reden voor de aanvraag?

ja

nee

C. Is er een medische reden voor de aanvraag?

ja

nee

Van de afgelopen 10 jaar bent u 6 jaar aaneengesloten

Reden aanvraag
A. Is er sprake van een relatiebreuk/echtscheiding?
In geval van een echtscheiding:



In geval van een relatiebreuk:
Is er een samenlevingscontract?
Kunt u op een andere manier aantonen dat er sprake
is van een gezamenlijke duurzame huishouding?
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Kinderen
Heeft u de zorg voor kinderen tot 21 jaar?

ja

nee

Zo ja: hoe oud is/zijn uw kind(eren)?
In geval van een echtscheiding/verbreken relatie met (minderjarige) kinderen tot 18 jaar
Is er een ouderschapsplan?

ja

nee

Heeft u voor meer dan 50% van de tijd de zorg voor de
kinderen toebedeeld gekregen?

ja		nee

Huidige woonsituatie
Koopwoning
Huurwoning WSZ
Huurwoning andere verhuurder
Inwonend bij ouders
Anders:
Uw toelichting over de reden van de aanvraag

Bedankt voor het invullen. Er wordt contact met u opgenomen om uw aanvraag te bespreken.

WSZ

•

Postbus 161, 5520 AD Eersel

•

Dijk 16, 5521 AX Eersel

•

(0497) 51 78 35

•

info@wsz.nl

•

wsz.nl

