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Aanmeldingsformulier Corporatiehotel 
 
 
Het Corporatiehotel 

Het Corporatiehotel biedt tijdelijke woonruimte (maximaal verblijf anderhalf jaar) aan dakloze 
woningzoekenden uit de regio Utrecht met een lichte begeleidingsbehoefte.  
Doel 

Het bieden van tijdelijk onderdak en op verzoek hulp bij materiële randvoorwaarden. Het realiseren 
van een zelfstandige en stabiele woonsituatie en het bevorderen van zelfredzaamheid. 
Voorwaarden 

 
U verblijft rechtmatig in Nederland 
U beschikt over de Nederlandse nationaliteit of 
u verblijft rechtmatig in Nederland. 
 
Leeftijd 
U moet minimaal 23 jaar zijn of een inwonend 
minderjarig kind hebben. 
 
U staat ingeschreven bij Woningnet 
U staat ingeschreven bij WoningNet regio 
Utrecht. Uw inschrijftijd op WoningNet is 
minder dan 9 jaar.  
 
U komt uit de regio Utrecht  
Het Corporatiehotel is bedoeld voor personen 
die minimaal 1 jaar ingeschreven staan in het 
BRP in regio Utrecht. 
 
Schulden 
Als u schulden heeft dient u een 
afbetalingsregeling getroffen te hebben. Als u 
bezig bent met het treffen van een 
afbetalingsregeling dient u aan te tonen dat u 
binnen 1,5 jaar de afbetalingsregeling 
gerealiseerd kan hebben. 
 
Inkomen 
U dient een vast inkomen te hebben. Als u nog 
geen inkomen heeft, dient u aan te tonen dat u 
binnenkort over een inkomen kan bezitten. 

Uw inkomen is netto lager dan € 1.300,-- per 
maand (voor één persoon) of € 1.900,-- (bij 
een meer persoonshuishouden) 
 
Gezinssamenstelling 
Het Corporatiehotel is bedoeld voor 
alleenstaanden of gezinnen, waarbij het gezin 
uit maximaal 3 personen mag bestaan. 
Daarnaast is het niet mogelijk om een huisdier 
mee te nemen naar het Corporatiehotel. 
 
Vervolghuisvesting 
U kunt maximaal 1,5 jaar in het Corporatiehotel 
verblijven. U moet gedurende die tijd kunnen 
aantonen dat u actief bezig bent met het 
vinden van woonruimte. 
 
Verdere voorwaarden Corporatiehotel 
Het is alleen mogelijk om tijdelijke woonruimte 
te krijgen bij het Corporatiehotel als u:  
 Geen acute verslavingsproblematiek heeft 
 Geen acute psychiatrische problematiek 

heeft 
 U in staat bent uw eigen huishouden te 

verzorgen 
 U in staat bent een bijdrage te leveren aan 

een goed woonklimaat 
 U in het recent verleden geen 

woningoverlast heeft veroorzaakt 
 U zich in de Nederlandse taal kunt 

uitdrukken. 
In een gesprek dat u voert met De 
Tussenvoorziening wordt met u gekeken of 
wonen in de Corporatiehotel voor u mogelijk is. 

 

Datum ontvangst Het Vierde Huis: 
 
  

Retour Het Vierde Huis 
corporatiehotel@hetvierdehuis.nl 
Postbus 196, 1380 AD Weesp    
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Aanmelden 
 
Vul alleen het aanmeldingsformulier in waar het huidige jaartal boven staat. Als er een ander jaartal 
boven staat kunt u een nieuw aanvraagformulier opvragen via corporatiehotel@hetvierdehuis.nl  
Als u aan de genoemde voorwaarden voldoet dan kunt u zich aanmelden door dit 
aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend terug te sturen naar 
corporatiehotel@hetvierdehuis.nl of Het Vierde Huis, postbus 196, 1380 AD in Weesp. 
 
U dient onderstaande documenten bij te voegen: 

 Recente inkomensverklaring van u en alle meeverhuizende volwassenen. Die kunt u 
downloaden via Mijn Belastingdienst of gratis bij de Belastingdienst aanvragen; 

 3 recente loonstroken / maandelijkse uitkeringsspecificaties; 
 Indien u niet in Utrecht woonachtig bent: voeg een uittreksel met woonhistorie uit de 

Basisregistratie Personen van uw huidige woonplaats toe. Het uittreksel mag niet ouder zijn 
dan één maand. 

 Overzicht van uw schulden en de afbetalingsregeling / verklaring dat u geen schulden heeft. 
 Bij echtscheiding een echtscheidingsbeschikking en ouderschapsplan. 
 Begeleidend schrijven van uw hulpverlener. 
 Als u een eigen vermogen heeft dient u hier documenten van aan te leveren / verklaring dat u 

geen eigen vermogen heeft. 
 Bewijsstukken waaruit blijkt dat er sprake is van (dreigende) dakloosheid. 

 
Het Vierde Huis kan alleen complete aanvragen met bewijsstukken in behandeling nemen. Indien uw 
aanvraag niet compleet is zal deze teruggestuurd worden. 
Binnen uiterlijk 5 werkdagen na binnenkomst van uw complete aanmelding ontvangt u van ons bericht 
of u voldoet aan de voorwaarden. Bij een positieve beslissing wordt u aangemeld bij het 
Corporatiehotel. Het Corporatiehotel neemt dan contact met u op om een afspraak te maken voor een 
intake gesprek. Wanneer dit positief is kunt u instromen zodra u aan de beurt bent. 
 
Persoonlijke gegevens hoofdaanvrager 

 
Hoe wilt u de correspondentie ontvangen*:   per e-mail*    per post* 
 

*aanvinken wat van toepassing is 
Registratienummer WoningNet Regio Utrecht:  ……………………………………………………………… 
 
Voorletter en naam     ……………………………………………………………… 
 
Geslacht     Man/Vrouw 
 
Geboortedatum     ……………………………………………………………… 
 
Nationaliteit      Nederlandse / anders, namelijk …..…………………… 
 
Straat en huisnummer   ……….………………………………………………………………. 
 
Postcode en plaats          …………….…………………………………………………………. 
 
E-mailadres     …..…………………………………………………………………… 
 
Eventueel postadres   ..……………………………………………………………………… 
 

..……………………………………………………………………… 
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Telefoonnummer   …………………………..…………………………………………… 
 
Inkomensgegevens hoofdaanvrager 

 
Netto inkomen per maand  ………………………………………………………………………. 
 
Inkomen uit          ………………………………………………………………………. 
 
Uw huisgenoten 

 
Met hoeveel personen wilt u verhuizen? …… Volwassenen  ……. kinderen 
 
Naam/geboortedatum volwassenen: ………………………………………………………………… M/V 
 
Geboortedatum kind   ………………………………………………………………… M/V 
 
Geboortedatum kind        ………………………………………………………………… M/V 
 
Aangemeld door:  

 
U zelf 

 
Hulpverlener 

 
Voorletters en naam   ………………………………………………………………………. 
 
Telefoonnummer          ………………………………………………………………………. 
 
Emailadres    ………………………………………………………………………. 
 
Werkzaam bij    ………………………………………………………………………. 
 
Uw situatie  

 
U wilt verhuizen omdat u problemen hebt in uw huidige woonsituatie. Wat is de oorzaak van uw 
woonprobleem? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ondertekening 

 
Naar waarheid ingevuld: 
Plaats     ………………………………………………………………………. 
 
Datum            ………………………………………………………………………. 
 
Handtekening    ………………………………………………………………………. 
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Privacystatement Corporatiehotel Het Vierde 
Huis   
 
Als u een aanvraag indient voor het Corporatiehotel verstrekt u persoonsgegeven. Wij gaan hier 
zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk mee om. In dit privacystatement beschrijven wij hoe wij dit doen. 
 
 
1. Verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw gegevens 
De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt onder verantwoordelijkheid van de gemeente 
Utrecht. Deze organisatie noemen we ook wel de Verwerkingsverantwoordelijke.  
 
De Verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van de diensten van Het Vierde Huis bij de 
beoordeling van urgentieaanvragen. Verwerkingsverantwoordelijke en Het Vierde Huis hebben 
afspraken gemaakt over de zorgvuldige en vertrouwelijke omgang met uw persoonsgegevens en 
hebben maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Verwerkingsverantwoordelijke en Het 
Vierde Huis volgen de eisen ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens zoals 
vastgelegd in toepasselijke privacywetgeving, waaronder: 

- De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); 
- De Uitvoeringswet AVG; 
- de Telecommunicatiewet. 

 
 
2. Doelen van verwerking 
Uw gegevens worden enkel voor de volgende doelen verwerkt: 

- behandelen van uw aanvraag Corporatiehotel; 
- nemen van een besluit over uw aanvraag; 

 
3. Grondslag voor de verwerking 
De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang 
of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de 
verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen. 
 
 
4. Verwerkte persoonsgegevens 
Voor de hierboven genoemde doeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 
 

Type persoonsgegevens 
 

Beschrijving In welke gevallen benodigd? 

Identificatiegegevens Naam, geboortedatum,  
 

Alle aanvragen 

Inschrijfgegevens 
woonruimteverdeelsysteem 

gebruikersnaam, inschrijfstatus, 
inschrijfduur, reactiegedrag 
 

Alle aanvragen 

Contactgegevens adres, e-mailadres, 
telefoonnummer 
 

Alle aanvragen 

Financiële gegevens inkomensgegevens, bron van 
inkomsten, schulden & 
afbetalingsregeling 
 

Alle aanvragen 

Medische gegevens van uzelf en/of 
uw huishouden 

gegevens ter onderbouwing van 
uw aanvraag, uitslag medisch 
advies 
 

Indien van toepassing 

Achtergrond woonsituatie woonhistorie, 
huishoudsamenstelling, 

Alle aanvragen 
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Type persoonsgegevens 
 

Beschrijving In welke gevallen benodigd? 

gezinssamenstelling, informatie 
huidige/vorige/nieuwe woning 
 

Informatie relatiebreuk  en zorg 
voor kinderen 

echtscheidingsconvenant, 
ouderschapsplan, uitspraak 
rechtbank, uittreksel 
gezagsregister 
 

Indien van toepassing  

Situatiebeschrijving door aanvrager 
en/of derde 
 

Gegevens ter onderbouwing van 
uw aanvraag 

Alle aanvragen 

 
 
5. Ontvangers van persoonsgegevens 
Bij de behandeling van uw urgentieaanvraag kunnen meerdere partijen betrokken zijn. Hieronder 
geven wij een overzicht: 
 
 

Naam ontvanger 
 

Rol binnen afhandeling 
urgentieaanvraag 

In welke gevallen ontvangt 
ontvanger persoonsgegevens 

Het Vierde Huis Afhandeling van een aanvraag 
 

Alle aanvragen 

Tussenvoorziening Voeren van een intake en laten 
instromen in het Corporatiehotel 

Indien een aanvraag tot een 
toekenning heeft geleid. 

 
Partijen hebben alleen toegang tot persoonsgegevens indien en voor zover noodzakelijk is voor de 
afhandeling van uw aanvraag. 
 
 
6. Beveiliging van persoonsgegevens, bewaartermijnen 
Het Vierde Huis heeft beveiligingsmaatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen. Het 
gaat hierbij onder meer om de toepassing van een informatiebeveiligingsmanagementsysteem, 
maatregelen ter voorkoming van onbevoegde kennisname, maatregelen ter borging van 
geheimhouding bij functionarissen die uw aanvraag behandelen, maatregelen ter voorkoming van 
virussen, bedreigingen en technische kwetsbaarheden en maatregelen ter voorkoming van 
datalekken. 
 
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. De maximale bewaartermijn is 5 
jaar, gerekend vanaf het moment van afhandeling van de urgentieaanvraag. 
 
7. Uw rechten 
Als u wilt weten of wij persoonsgegevens van u verwerken en hiervan een overzicht wilt ontvangen, 
kunt u ons een verzoek sturen. Daarnaast kun u ons verzoeken om een rectificatie of wissing van uw  
persoonsgegevens of een beperking van de verwerking. U mag ook bezwaar maken tegen een 
verwerking en u heeft een rechtop gegevensoverdracht.  
 
Als u ons een schriftelijk verzoek toestuurt (zie voor contactgegevens onder 8) kunt u een reactie 
binnen een maand verwachten. Als een reactie op uw verzoek langer duurt dan een maand, stellen wij 
u daarvan op de hoogte en informeren wij u over de termijn waarbinnen u een reactie van ons kunt 
verwachten. 
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bezoek de website 
van de Autoriteit Persoonsgegevens om na te gaan hoe u dat het beste kunt doen. 
 
 
8. Contact 
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Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacystatement? Stuur uw vraag of bericht naar Het Vierde 
Huis, Postbus 158, 1380 AD Weesp. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via het contactformulier 
op de website www.hetvierdehuis.nl. 
 
 
9. Wijzigingen 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in dit statement aan te brengen. U wordt actief op de 
hoogte gebracht als er wijzigingen zijn in de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken.  
 
Dit privacystatement is aangepast op 10 april 2019. 
 

http://www.hetvierdehuis.nl/
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