
 

 
Inschrijfformulier sociale huurappartementen LIFE 
 

Naam:             
 

Voornaam en voorletters:           
 

Geboortedatum:                                                                                                   
 

Straat en huisnummer:           

 

Postcode:      Plaats:         

 

E-mailadres:             
 

Telefoonnummer:            
 

Woonsituatie: 
Ik schrijf mij alleen/met partner* in  
*(doorhalen wat niet van toepassing is) 

Partner: 

Naam:             
 

Voornaam en voorletters:           
 

Geboortedatum:                                                                                                   
 

Straat en huisnummer:           

 

Postcode:      Plaats:         

 

E-mailadres:             
 

Telefoonnummer:            



 

Hoe meld ik mij aan als onderdeel van een groep? 

Dit doet u door per persoon het inschrijfformulier in te vullen en onderstaand aan te geven 
dat u onderdeel uitmaakt van een groep. Een groep bestaat uit minimaal 2 en maximaal 10 
personen.  

Deze inschrijving maakt onderdeel uit van een groep  

Noteer hier welke groep / personen het betreft        

             

             

             

             

 

Voorwaarden 

Om in aanmerking te komen voor een sociaal huurappartement is de kwaliteit van uw 
motivatie doorslaggevend en wordt beoordeeld door de selectiecommissie. Tevens moet u 
voldoen aan de volgende voorwaarden. Als u aan 1 van de voorwaarden niet voldoet, is het 
niet mogelijk om u in te schrijven.  

 U bent 60 jaar of ouder                   

 Uw inkomen voor: (aankruisen wat van toepassing is) 

o een éénpersoonshuishouden ligt tussen € 22.675 – € 38.035  

o Uw gezamenlijk inkomen voor een tweepersoonshuishouden ligt  
tussen € 30.800 – € 38.035  

o Uw inkomen ligt tussen € 38.035 – € 55.000, maar u heeft een indicatie  
van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) of een ander officieel bewijs,  
waaruit blijkt dat u voor tenminste 10 uur zorg per week voor de periode 
van minimaal één jaar nodig heeft.  

 U staat ingeschreven bij WoningNet  

 U woont in Amsterdam op het moment van inschrijven voor LIFE 

 Laat u een (sociale) huurwoning achter?         

Als u een sociale huurwoning achter laat in Amsterdam, heeft u  
voorrang op mensen die geen sociale huurwoning achter laten.  

 U kunt een verhuurdersverklaring overleggen  

De verhuurdersverklaring hoeft u nu nog niet mee te sturen. Die  
stuurt u toe als u geselecteerd bent als gegadigde.   

 
 

 



Motivatie 

We vinden het belangrijk dat uw motivatie een vorm is die bij u past. Alles is goed. U kunt 
aangeven waarom u graag in LIFE zou willen wonen in bijvoorbeeld een brief, filmpje of 
audiobestand. Een brief is maximaal 1 A4 en een filmpje of audiobestand maximaal 2 
minuten. 

In uw motivatie geeft u in ieder geval antwoord op de volgende vragen: 

1. Wat spreekt u aan in LIFE? 

2. Hoe ziet u dat voor zich: samen oud worden in LIFE? 

3. Wat heeft u nodig om dat ideaal te bereiken? 

4. Hoe kunt u daar zelf een bijdrage aan leveren? 

5. Welke ervaring brengt u specifiek mee? Waarom moeten we juist u selecteren? 

 

Toesturen inschrijving 

U kunt uw volledig ingevulde inschrijfformulier en motivatie toesturen naar life@habion.nl.  

 

 


