
 
 

 
 
INTERESSEFORMULIER STICHTING DRIEHOORNE  
 
 

Als u geïnteresseerd bent in een huurwoning binnen Driehoorne willen wij u vragen dit formulier in te vullen. Hiermee 

houden wij inzicht in de  interesse in onze woningen. Ook hebben wij dan van u aanvullende gegevens die van pas 

kunnen komen op het moment dat u een woning aangewezen krijgt na uw reageren op het aanbod via 

hureninhollandrijnland.nl  

 

Wilt u in aanmerking komen voor een vrijgekomen huurwoning gaat dit als volgt: 
 

Hoofdgebouw Driehoorne (sociale huur): bij interesse voor een sociale huurwoning dient u zelf te reageren op onze 

gepubliceerde woningen op www.hureninhollandrijnland.nl. U kunt via deze website reageren om in aanmerking te 

komen. Stichting Driehoorne hanteert niet de maximale inkomensgrens voor haar sociale huurwoningen. Na publicatie 

neemt Stichting Driehoorne contact met u op voor een bezichtiging. 

Panorama Driehoorne (vrije vestiging): aspirant huurders worden door Stichting Driehoorne benaderd voor deze 

huurwoningen op basis van ontvangstdatum van dit interesseformulier en opgegeven voorkeuren. Hierbij geldt een 

minimale inkomenseis van € 3.700,-- bruto per maand dan wel aanzienlijk eigen vermogen, zoals eigen huis. Accepteert   

u een woning in Panorama Driehoorne behoudt u een eventuele inschrijfduur bij Huren in Holland Rijnland. Voor deze 

huurwoningen is geen huurtoeslag mogelijk. 
 

Voor verdere informatie aangaande onze huurwoningen verwijzen wij u naar www.driehoorne.nl. 
 

Voorkeur woning:       □  Hoofdgebouw Driehoorne  □  Panorama Driehoorne (graag aankruisen wat van toepassing is) 
 

Voorkeur: Woningtype: Voorkeur etage: Voorkeur: oost-/west/zuid 

 

1e voorkeur      

2e voorkeur      

 

Persoonlijke gegevens 
 

Achternaam, voorletters   

Achternaam partner, voorletters    

Adres   

Postcode   

Woonplaats   

Telefoon / mobiele telefoon  

E-mail adres  

Geboortedatum :  

Geboortedatum partner :  

Ik zoek een woning □ urgent   □ binnen 1 -2 jaar   □ binnen 2-5 jaar   □ binnen 5-10 jaar  

(graag aankruisen wat van toepassing is) 

Voor onze privacy beleid aangaande uw contactgegevens verwijzen wij u naar onze website: www.driehoorne.nl 

 

Graag het volledig ingevulde formulier inleveren bij of opsturen naar:  

Stichting Driehoorne   

Uranusstraat 34  

2402 AG  Alphen a/d Rijn 

emailadres: info@driehoorne.nl  

In te vullen door verhuurder:    Datum ontvangst:           Medewerker 

http://www.hureninhollandrijnland.nl/
http://www.driehoorne.nl/
mailto:info@driehoorne.nl

