Bent u voorbereid
op uw toekomst?
Waarom inschrijven
bij woongaard
• Noodzakelijk om in aanmerking te komen voor
woonruimte
• U bouwt inschrijftijd op
• Hoe langer uw inschrijftijd des te sneller komt u in
aanmerking voor andere woonruimte
• U kunt zelf kiezen waar u graag wilt wonen

De Hofstede 57
4033 BV Lienden
Postbus 8
4033 ZG Lienden
T 0344 - 60 19 14
swb@swb-lienden.nl
www.swb-lienden.nl

Fijn wonen
Hopelijk woont u nu heerlijk in uw woning en denkt

wilt of moet maken, een beroep op uw inschrijving

u nog helemaal niet na over verhuizen. Toch komt er

kunt doen.

Nog niet ingeschreven?
U kunt u inschrijven op de website van Woongaard

misschien een moment dat u wilt of zelfs moet verhuizen. Dit kan zijn omdat uw woning te groot is óf dat u

Het komt regelmatig voor dat mensen zich pas

(www.woongaard.com) of bij ons op kantoor.

klachten krijgt waardoor u moeilijker naar boven kunt.

inschrijven op het moment dat er iets aan de hand is.

Inschrijven kost € 25,-. Daarnaast betaalt u voor het

Misschien bent u er gewoon aan toe om te verhuizen

Dit kan bijvoorbeeld zijn op medisch gebied of

jaarlijks verlengen van de inschrijving € 10,-.

naar een gelijkvloerse woning.

verkoop van de eigen woning. Eigenlijk bent u dan

Staat u al ingeschreven bij Woongaard, dan is het

te laat. Schrijft u zich dan pas in, dan moet u nog

niet nodig om actie te ondernemen.

Inschrijving

wachttijd opbouwen, terwijl u op dat zelfde moment
woonruimte nodig heeft.

Hoe prettig is het dan om te weten dat u ingeschreven

Aangezien er veel woningzoekenden zijn, kan het

Vragen?

staat bij Woongaard en dat u, indien u er gebruik van

minimaal 3 á 4 jaar duren voordat u aan de beurt bent

Heeft u hulp nodig bij het inschrijven of heeft u

voor een andere woning. Schrijf u zich op tijd in om

vragen? Neem dan gerust contact op met één van

teleurstelling te voorkomen!

de medewerkers Verhuur en Verkoop. Zij zijn op
werkdagen van 8.30 – 16.30 uur te bereiken via
0344-601914.

