Toelichting inschrijfformulier

Uilenstede 108
Postbus 184
1180 ad Amstelveen
Bijgaand ontvang je een inschrijfformulier voor een onzelfstandige éénkamerwoning in de wijk
Uilenstede te Amstelveen. Lees deze toelichting goed voordat je het formulier invult.

Telefoon 020 - 5 43 11 00
Fax 020 - 5 43 11 01
info@intermezzo.org

inschrijfcriteria

Postbank 789574

Je kunt je voor een éénkamerwoning inschrijven als je voldoet aan de volgende criteria:

ing Bank 69.76.60.184

- je bent niet jonger dan 17 en niet ouder dan 29 jaar;

K.v.K. 41198606

- je woont, studeert of werkt of gaat binnenkort studeren of werken in de regio Amsterdam
(o.a. Amsterdam, Amstelveen, Haarlemmermeer).
Op het moment dat je een woning aangeboden krijgt, mag je belastbaar jaarinkomen niet hoger
zijn dan € 16.950,00.
inschrijfkosten
Aan de inschrijving zijn kosten verbonden. Deze bedragen € 15,00. Je kunt dit bedrag overmaken of
storten op één van onze rekeningnummers (Postbank 789.574; ing Bank 69.76.60.184).
Restitutie van de inschrijfkosten is niet mogelijk.

inschrijving
Als je je wilt inschrijven moet je het volgende toezenden (Postbus 184, 1180 ad Amstelveen) of bij

intermezzo afgeven (Uilenstede 108 in Amstelveen):
- het volledig ingevulde inschrijfformulier;
- een kopie van een betalingsbewijs (als geldig betalingsbewijs accepteert intermezzo een bank- of giroafschrift of een door de bank of het postkantoor gestempeld bewijs van storting);
- een uittreksel van het bevolkingsregister (niet ouder dan twee maanden).
Binnen een maand na ontvangst, krijg je van intermezzo een bewijs van inschrijving.

voorkeur centrum
Op het inschrijfformulier kun je aangeven naar welk centrum van Uilenstede je voorkeur uitgaat.

intermezzo zal je slechts een woning aanbieden in het centrum waarvoor je een voorkeur hebt
aangegeven. Je wachttijd zal korter zijn als je geen voorkeur aangeeft.

voorrangsregeling
In de maanden juli t/m december biedt intermezzo voornamelijk woningen aan, aan eerstejaarsstudenten aan de Vrije Universiteit of daarmee gelieerde onderwijsinstellingen, die een reisafstand tot
Amsterdam hebben van meer dan 105 km (zie de informatiefolder), zich uiterlijk 1 maart hebben
ingeschreven en geen voorkeur hebben aangegeven voor een bepaald centrum.

verlenging inschrijving
Zolang je ingeschreven bent krijg je twee keer per jaar (in september en maart) een brief van

intermezzo . Bij die brief zit een formulier. Dat moet je terugsturen naar intermezzo om aan te geven
of je nog steeds belangstelling hebt voor een woning. Als je het formulier niet binnen de gestelde termijn
terugstuurt, gaan we ervan uit dat je niet langer ingeschreven wenst te staan.

wijzigingen
Geef adreswijzigingen en wijzigingen van de gewenste huuringangsdatum of van je voorkeur voor een
bepaald centrum tijdig door. Dit kun je doen met de ‘wijzigingskaart’. Hierdoor voorkom je dat

intermezzo correspondentie stuurt naar het verkeerde adres of je een woning aanbiedt op een moment
dat je dat niet wenst. Indien je tijdelijk geen aanbieding wenst heeft dit geen gevolgen voor je plaats op de
wachtlijst. Behalve met de wijzigingskaart kun je wijzigingen ook anderszins schriftelijk doorgeven.

20.0602 a

Vermeld daarbij wel altijd je inschrijfnummer.

onderhuur

Openingstijden

Huurders van intermezzo verhuren soms tijdelijk hun woning aan woningzoekenden.

intermezzo:

Als we constateren dat je zonder toestemming van intermezzo een woning onderhuurt, kun je je één

maandag, woensdag en

jaar niet inschrijven bij intermezzo . Ben je al ingeschreven dan wordt aan de inschrijfdatum

donderdag tussen 14.00 en

één jaar toegevoegd.

16.30 uur; dinsdag tussen
14.00 en 17.30 uur

