Informatie bij een eenmalige woningaanbieding - client
Bedankt voor je aanmelding! In deze brief lees je wat je de komende tijd kan verwachten.

Het Vierde Huis zoekt een woning
Het Vierde Huis gaat nu zoeken naar een woning. Dat doen ze samen met woningcorporaties. Om goed te
kijken welke woning bij je past gebruiken zij de gegevens op het aanmeldformulier. Soms duurt het zoeken lang
en soms gaat het heel snel. Dat hangt af van welke woningen vrijkomen.

Krijg je een ander telefoonnummer of emailadres? Of verandert je situatie, bijvoorbeeld
omdat je zwanger bent, of je inkomen stijgt of daalt? Geef dit door aan je begeleider. Die
geeft het door aan Het Vierde Huis. Zo kunnen ze de juiste woning voor je vinden en je
bereiken als het zover is.

Tijdens het zoeken hoor je in principe niks. Pas als er een woning gevonden is, neemt de woningcorporatie
eerst contact op met je begeleider en dan met jou.
In de tussentijd bereid je met je begeleider alvast je verhuizing voor. Wat gaat er allemaal gebeuren? Wat moet
je regelen? Als je mogelijk naar een andere gemeente verhuist, moet je extra dingen regelen. Je begeleider
helpt je hierbij. Samen bespreken jullie wat je denkt dat straks goed gaat, en waar je na je verhuizing
begeleiding bij nodig hebt.

Als de woning is gevonden
Als er een woning voor je gevonden is, hoor je dat van je begeleider. Samen ga je naar de woning kijken.
Daarna heb je vaak nog een persoonlijk gesprek bij de corporatie. De woningcorporatie stuurt je daarna een
huurovereenkomst en begeleidingsovereenkomst die je allebei moet ondertekenen.

Je kan maar één keer een ‘eenmalige woningaanbieding’ krijgen. Als je de woning niet
accepteert, dan wordt er geen nieuwe woning gezocht. Je moet dan dus op een andere
manier woonruimte vinden.

Wat spreken we verder af?
Bij een eenmalige woningaanbieding horen afspraken. Hieronder staan de belangrijkste afspraken op een rijtje.
Als je je aanmeldt voor een eenmalige woningaanbieding dan ga je hiermee akkoord.





Als je je hebt aangemeld voor een eenmalige woningaanbieding kan je niet meer zelf op
woningen reageren op Woningnet. Je inschrijftijd vervalt als je de woning accepteert. Als
je je binnen 1 jaar weer inschrijft, krijg je 75% van je inschrijftijd weer terug.
Na je verhuizing krijg je nog 2 jaar begeleiding van een zorgorganisatie. Deze begeleiding
is verplicht. Met jou wordt gekeken waar je begeleiding bij nodig hebt en wie dit kan
bieden.

Heb je vragen, stel ze aan je begeleider!

