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Inschrijfformulier          
 
Serviceflat De Horst                              
De Horst 48 
4461 WZ Goes                                           
tel.: 0113-228120  
info@dehorstgoes.nl 
www.dehorstgoes.nl  
         
Naam _________________________________________ 

Voornamen _________________________________________ 

Geboortedatum _________________________________________ 

Geboorteplaats _________________________________________ 

Naam partner  _________________________________________ 

Voornamen _________________________________________ 

Geboortedatum _________________________________________ 

Geboorteplaats _________________________________________ 

 

Adres _________________________________________ 

Postcode/woonplaats _________________________________________ 

Telefoon _________________________________________ 

Emailadres _________________________________________ 

Burgerlijke staat _________________________________________ 

De inschrijving betreft: 
2-kamerapp. 3-kamerapp. 
_________ _________ 
Wenst u een gereserveerde plaats in de parkeergarage  
(tegen betaling en indien beschikbaar): 
 ja 
 nee 
Wanneer wilt u huren?  
 zo spoedig mogelijk 
 later, bijv.:_______________ 
 
Ondergetekende verklaart in te stemmen met opgenomen  
voorwaarden van inschrijving en toelating op de volgende 
bladzijde. 
 
Plaats:_______________ Datum:_________________ 
 
Handtekening:________________________________ 
 
Uw gegevens gebruiken wij uitsluitend voor inschrijving op de wachtlijst en om u in de toekomst te kunnen 
informeren over de wachtlijst en evt. open dagen. Bij het beschikbaar stellen van een appartement nemen wij 
contact met u op. Bij het inleveren van dit inschrijfformulier gaat u hiermee akkoord.  

voor intern gebruik 
 
 Inschrijfgeld ontvangen: 
 Ingeschreven in het register op: 
 Bevestigd op:             door: 
 Huurverklaring aanwezig (i.v.t.) 
 Check op BSN (bij aanbieden app.) 
 

mailto:info@dehorstgoes.nl
http://www.dehorstgoes.nl/
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Bijlage bij het inschrijfformulier 
 

 
 

 
Voorwaarden van inschrijving en toelating: 

 
 
 
De stichting Serviceflat De Horst richt zich op een doelgroep van senioren die voldoen aan: 

 
1. De bewoner dient zowel geestelijk als lichamelijk in staat te zijn om zelfstandig in een 

serviceflat te wonen, waarbij hij/zij gebruik kan maken van de geboden dienstverlening. 
2. De bewoner dient de maandelijkse lasten te kunnen voldoen uit eigen inkomen of 

vermogen. 
3. Huisdieren worden beperkt toegelaten onder bepaalde voorwaarden. Hierover kunt u 

nadere informatie vragen. 
 
Het inschrijfformulier kunt u volledig ingevuld opsturen of mailen naar Serviceflat De 
Horst. 
Uw gegevens worden overgenomen op een digitale wachtlijst. Het inschrijfformulier wordt 
gearchiveerd in een afgesloten ruimte.  
 
Inschrijfgeld 
Voor uw inschrijving is een bedrag verschuldigd van € 50,--. U kunt dit bedrag overmaken op 
IBAN NL95 RABO 0666 2152 00 t.n.v. Stichting Serviceflat De Horst o.v.v. inschrijving en uw 
naam. Jaarlijks ontvangt u een update van uw plaats op de wachtlijst en een uitnodiging voor 
de open dag.  
 
Na ontvangst van het inschrijfformulier en het inschrijfgeld ontvangt u van ons een 
schriftelijke bevestiging van plaatsing op de wachtlijst. 
 
Uitschrijving 
Indien u zich wilt uitschrijven van de wachtlijst verzoeken wij u contact met ons op te 
nemen, zodat wij kunnen zorgdragen voor een goede afhandeling.  
Er vindt geen restitutie plaats van inschrijfgelden. 

 
 
 


