aanleunwoningen Wooninc.
informatie- en aanvraagformulier
aanleunwoningen
Aanleunwoningen zijn huurwoningen vlakbij een verzorgingshuis. Ze zijn in eerste instantie bedoeld
voor mensen die een indicatie hebben voor verpleging en/of persoonlijke verzorging.
Ook mensen zonder zorgindicatie mogen zich inschrijven voor deze aanleunwoningen, maar krijgen
geen voorrang in de toewijzing van deze woningen.
In een aanleunwoning woont u grotendeels zelfstandig. De zorg wordt meestal geleverd door het
verzorgingshuis, maar dit is niet verplicht. U betaalt voor deze ‘aanleunzorg’. Daarnaast betaalt u
uiteraard gewoon huur en service- en energiekosten. Als de huur te hoog is in verhouding tot uw
inkomen, kunt u huurtoeslag aanvragen.

indicatie aanvragen
Als u hulp nodig hebt op het gebied van persoonlijke verzorging en/of verpleging kunt u een indicatie
aanvragen bij de wijkverpleegkundige verbonden aan een zorgaanbieder.
Het is uiteraard alleen mogelijk om een indicatie aan te vragen als u daadwerkelijk hulp nodig hebt. Als
u voor een aanleunwoning in aanmerking wilt komen terwijl u nu (nog) geen zorg nodig hebt, kunt u
zich wel inschrijven als woningzoekende. Wellicht komt u later voor een aanleunwoning in aanmerking.
Ook kunt u zoeken naar andere woonruimte voor senioren.

toewijzen van aanleunwoningen
Aanleunwoningen worden op basis van indicatie toegewezen. Mensen met de hoogste indicatie staan
bovenaan. Daarna komen woningzoekenden met een lagere indicatie. Jorisadvies benadert u zodra u in
aanmerking komt voor een vrijkomende woning. Hierna ontvangt u van Wooninc. schriftelijk bericht
over de verdere afhandeling van het verhuurtraject.
Persoonlijke gegevens
Naam (ook meisjesnaam): ………………………………………………………………………

man

vrouw

Adres : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Postcode + woonplaats: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
BSN nummer: …………………………………………………………………………………………
Gegevens partner
Naam (ook meisjesnaam): ……………………………………………………………………………

man

vrouw

Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

BSN nummer : …………………………………………………………………………………………..

contactpersoon
Naam: …………………………………………………..........................................

zoon

dochter

overig

Telefoonnummer contactpersoon: …………………………………………………..........................................

bruto jaarinkomen
Wat is uw bruto (gezamenlijk) jaarinkomen? € …………..................................................................

geïndiceerde zorg
Hebt u geïndiceerde zorg:
ja
nee
(indicatie voor persoonlijke zorg en/of verpleging, geïndiceerd door de wijkverpleegkundige)

u moet de volgende kopie meesturen met dit aanvraagformulier
• indicatie voor persoonlijke verzorging en/of verpleging e.d., geïndiceerd door
de wijkverpleegkundige.
Als deze kopie ontbreekt, kunnen wij het aanvraagformulier niet in behandeling nemen.

voor welke aanleunwoningen wilt u in aanmerking komen?
U kunt meer dan één mogelijkheid aankruisen.
St. Jorisstraat 5 t/m 39, Oirschot
St. Jorishof 3 t/m 77, Oirschot
Gasthuisstraat 23 A t/m F, Oirschot
Ganzeakkers 7 t/m 29, Oost- West- en Middelbeers
Vestdijk 32 t/m 60, Oost- West- en Middelbeers
Mevrouw Smulders Beliënplein 1 t/m 18, Oost West en Middelbeers

Datum :

Handtekening aanvrager :
Handtekening partner :

U kunt dit formulier met de bijbehorende kopie sturen aan:
Joris Zorg t.a.v. Joris Advies, Sint Jorisstraat 1, 5688 AS Oirschot

