De Goede Woning verhuurt naast woningen ook garages, bergingen en tuinen. Deze
bevinden zich in verschillende wijken van Apeldoorn. Omdat ze niet regelmatig
beschikbaar komen, bewaren wij de inschrijvingen. Door onderstaand formulier in te
vullen, houden wij voor u in de gaten wanneer er garage, berging of tuin beschikbaar
komt. Komt u in aanmerking? Dan nemen wij vrijblijvend contact met u op.
Naam en voorletters

: ____________________________________ v/m

Adres

: ________________________________________

Postcode/Plaats

: ________________________________________

Telefoonnummer

: ________________________________________

E-mailadres

: ________________________________________

Ik huur een woning van
De Goede Woning
Indien nee, van wie is de
woning

: ja / nee*
: ________________________________________

U kunt aangeven waar uw belangstelling naar uit gaat. Meerdere keuzes zijn mogelijk.

Garages (geen elektra)
Adres:

Complex:

Wijk

o

Nikkelweg

C 45

Zuid

o

Treubstraat

C 46

Zuid

o

Schaepmansstraat

C 46

Zuid

o

Romeinenlaan/Germanenlaan

C 49

Orden

o

Pieter Saenredamstraat

C 56

Orden

o

Gerard Terborchstraat

C 56

Orden

o

Gemzenstraat

C 61

Kerschoten

Bergingen
Adres:

Complex:

Wijk

o

Wilhelmina Druckerstraat

C 15

Centrum

o

Metaalweg e.o.

C 45

Zuid

o

Schimmelpenninckstraat

C 46

Zuid

o

Germanenlaan

C 49

Orden

o

Kooikersdreef

C 75

De Maten

Tuinen
Aan de achterzijde van het Ibisplein verhuurt De Goede Woning moestuinen.
o

Tuin Ibisplein

Ruimte voor extra opmerkingen:
____________________________________________________________
Datum aanvraag: _________________ Handtekening: _______________
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De Goede Woning verwerkt uw persoonsgegevens conform de eisen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Met het opgeven van uw persoonlijke gegevens verleent u ons toestemming om deze
persoonlijke gegevens te verwerken. Deze gegevens kunnen, ter ondersteuning van onze bedrijfsvoering,
gedeeld worden met andere instellingen.
Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u lezen in onze privacyverklaring op
onze website: https://www.degoedewoning.nl/privacyverklaring

Procedure inschrijving:






Inschrijving dient schriftelijk te gebeuren door het invullen van dit
inschrijfformulier of via onze digitale omgeving op www.degoedewoning.nl
(postadres: De Goede Woning, postbus 468, 7300 AL Apeldoorn)
Er zijn geen kosten verbonden aan inschrijving
Kandidaten worden jaarlijks door De Goede Woning gevraagd aan te geven of
zij ingeschreven willen blijven staan.
Voor het ondertekenen van de huurovereenkomst van een garage, berging of
tuin ontvangt de huurder een rekening met administratiekosten á € 15,De huurprijzen van de garages zijn vanaf € 62,78 per maand (prijspeil 2019)
De huurprijzen van bergingen variëren per berging.
De huurprijzen van tuinen liggen op € 12 per jaar (prijspeil 2019)

Volgorde van toewijzing:






Huurders van De Goede Woning uit het zelfde complex.
Huurders van De Goede Woning uit de directe omgeving.
Huurders van De Goede Woning uit de zelfde wijk.
Huurders van De Goede Woning uit andere wijken.
Niet-huurders, overige belangstellenden.
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