
Inschrijfformulier voor Centraal Wonen Kastanjehof (CWPK) 
U kunt dit formulier digitaal invullen, printen, ondertekenen en per post verzenden met 2 bijlagen zoz 

Datum: 
 
Samenstelling van het huishouden:   
 alleen,  
 met partner,  
 met kind(eren),  
 met partner en kind(eren 
    
1e ingeschrevene:  2e ingeschrevene:  
Achternaam  Achternaam  
Voornaam  Voornaam  
Geboortedatum  Geboortedatum  
Man/vrouw  Man/vrouw  
Adres  Adres  
Postcode  Postcode  
Woonplaats  Woonplaats  
Telefoonnummer  Telefoonnummer  
E-mail adres 
Klantnr Entree 

 E-mail adres 
Klantnr Entree 

 

InschrijfdatumEntree  InschrijfdatumEntree  
 
Kind: 

  
Kind: 

 

Achternaam  Achternaam  
Voornaam  Voornaam  
Geboortedatum  Geboortedatum  
Zoon/dochter  Zoon/dochter  
    
Kind:  Kind:  
Achternaam  Achternaam  
Voornaam  Voornaam  
Geboortedatum  Geboortedatum  
Zoon/dochter  Zoon/dochter  
    
Zorgrelatie voor de kinderen: 
full-time    /  half-time /  weekend /  incidenteel    
 

Ik schrijf me in/wij schrijven ons in, als belangstellende(n) voor Centraal Wonen 
Kastanjehof. 
 
Handtekening   Handtekening van 2e ingeschrevene 
zoz



Wij vragen om twee zaken toe te voegen aan het formulier 
 

1. Een recente (pas)foto van uzelf en mede-inschrijvers. 
 

2. Een motivatiebrief. 
Schrijf of typ een verhaal/bladzijde waarin u uitlegt waarom u zich in wilt schrijven 
op de Kastanjehof. De volgende vragen kunnen als richtlijn dienen:    
Waarom wilt u op de Kastanjehof wonen?  
Wat betekent centraal wonen voor u?  
Welke gezamenlijke activiteiten onderneemt u nu al met mensen in uw omgeving?  
Wat denkt u dat u voor de Kastanjehof zou kunnen betekenen?  
Waarom denkt u dat uw buren op de Kastanjehof blij met u zullen zijn?  

 
 

Kosten:  
Inschrijving als belangstellende voor ons woonproject kost eenmalig € 10 

administratiekosten. U kunt dit bedrag storten op IBAN NL52INGB0005962547 ten name van 

Bewonersvereniging CWPK Nijmegen onder vermelding van “inschrijfkosten”. 

 

Verdere procedure:  

Nadat wij dit formulier ontvangen hebben, wordt U uitgenodigd voor onze eerstvolgende 
informatiebijeenkomst. Die vindt minstens 2 keer per jaar plaats en wordt ook op de site 
aangekondigd. 
 
Indien u daarna aangeeft dat u nog steeds belangstelling heeft, wordt u uitgenodigd voor een 
selectiegesprek, met enkele leden van de Toewijzingscommissie. (TWC). In dit gesprek 
wordt verder ingegaan op uw motivatie.  
 

Verandering in uw gegevens graag zo snel mogelijk per email doorgeven aan de TWC: 

  twc@cwkastanjehof.nl  
 
 
Dit formulier na invullen, printen en ondertekenen met de 2 bijlagen, opsturen naar: 

TWC Kastanjehof, p/a Kastanjehof 51; 6533BX Nijmegen. 

 
Wij zien uw aanmelding met plezier tegemoet 
 
TWC Kastanjehof.  

mailto:twc@cwkastanjehof.nl

