
INSCHRIJFFORMULIER
Service appartementen 

De Bijnkershoek

Naam man/vrouw*

Voorvoegsels (voluit)

Voornamen

Adres

Postcode 

Woonplaats

Telefoonnummer

Mobielnummer

Geboortedatum

E-mail

medebewoner echtgeno(o)t(e)/ samenlevend/ broer/ zus*

Naam man/vrouw*

Voorvoegsels (voluit)

Voornamen

Geboortedatum

Contactadres (bij noodgevallen)             Relatie

Naam

Adres

Postcode 

Woonplaats

Mobielnummer

Telefoonnummer

Post ontvangen

op eigen adres

op adres van contactpersoon

* doorhalen wat niet van toepassing is

Retour afzender: AxionContinu, t.a.v. Verhuuradministratie, Antwoordnummer 52257, 3502 WB Utrecht



WOONKEUZE

Wil(len) zich inschrijven voor een appartement in De Bijnkershoek.

1-kamer appartement (Studio) ± 40 m2   Kale huur €572,88

2-kamer appartement    ± 60 m2   Kale Huur €727,12

De aangegeven huurprijzen zijn exclusief servicekosten. De servicekosten zijn ongeveer € 145,00 - € 165,00.

Hierin zijn o.a. opgenomen: Ziggo, tuinonderhoud, water, voorschot stookkosten, alarmopvolging,

energie - aankleding en schoonmaak algemene ruimten, gangen en liften, huismeester, administratiekosten.

Opmerkingen

Op welke termijn denkt u een appartement te willen aanvaarden;

zo spoedig mogelijk

ter zijner tijd

Indicaties (doorhalen wat niet van toepassing is)

1. Ik heb wel / geen indicatie voor persoonlijke verzorging 

2. Ik heb wel / geen indicatie voor verpleging 

3. Ik heb wel / geen indicatie voor begeleiding / behandeling 

4. Ik heb wel / geen indicatie voor huishoudelijke hulp

Organisatie :

Telefoonnummer :

Het is van belang dat deze gegevens bij ons bekend zijn.

Ondertekening

Plaats :

Datum :

Handtekening(en) :

Alleen volledig ingevulde en ondertekende inschrijf-en machtigingsformulieren. worden in behandeling genomen

Retour afzender: AxionContinu, t.a.v. Verhuuradministratie, Antwoordnummer 52257, 3502 WB Utrecht



Machtiging doorlopende SEPA incasso

Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, toestemming aan

Stichting AxionContinu Groep

Beneluxlaan 922 

3526 KJ Utrecht

Nederland

om van zijn/haar bankrekening bedragen af te schrijven voor

Éénmalig inschrijving wachtlijst € 25,00

Jaarlijkse verlenging inschrijving € 10,00*

Ondergetekende verklaart hiermee zich definitief in te schrijven voor de wachtlijst voor een 

serviceappartement bij AxionContinu. Bij inschrijving is inschrijfgeld verschuldigd. Na betaling van 

dit bedrag per automatische incasso, is de inschrijving geldig. De inschrijving wordt jaarlijks 

verlengd na betaling van het verlengingsgeld per automatische incasso.

Gedane betalingen worden niet gerestitueerd bij uitschrijving of annulering.

Naam en voorletters
:

Adres
:

Postcode/woonplaats
:

Land
:

IBAN
:

Plaats en datum
:

Handtekening:

*Indien noodzakelijk zal dit bedrag jaarlijks worden geïndexeerd

Retour afzender: AxionContinu, t.a.v. Verhuuradministratie, Antwoordnummer 52257, 3502 WB Utrecht


