
        Inschrijfformulier Cederhof wonen versie juli2019 
 

    Cederhof wonen 
    
     Bezoekadres: Cederlaan 9, 4421 BZ Kapelle 
     Telefoon: 0113-342710 
     Bankrekening:  NL11RABO 0331500558 
 

 
Aanvraag voor plaatsing op de wachtlijst 
Omcirkelen uw voorkeuze (meer dan 1 keuze mogelijk) 

Zorgwoning woonkern Kapelle Zorgwoning woonkern Wemeldinge 

A C.D. Vereekestraat nr’s 1 t/m 79 F Woning Spoorlaan 

B C.D. Vereekeplein/ Bruëlisstraat (laagbouwwoning)  

C Bruëlisstraat (inleunwoningen) nr’s 107 t/m 149 Service appartement Park Beukenhof 

D Bruëlisstraat (duplex) nr’s 24 t/m 62 G 2-kamer appartement 

E Bruëlisstraat De flat H 3-kamer appartement 

 

Garagebox 

R Wemeldinge 

 

P     Persoonlijke gegevens aanvrager 

Achternaam   

Voornamen voluit   

Geboortedatum  Geboorteplaats   

Huidige adres   

Postcode en woonplaats   

Telefoonnummer  Mobiel nummer  
 
 

Jaarinkomen: 
Dit is het verzamelinkomen volgens uw belasting aanslag 

€   

Burgerlijke staat:  
(doorhalen wat niet van toepassing is) 

gehuwd / ongehuwd / samenwonend 
weduwnaar / weduwe 

 

Indien gehuwd of samenwonend  

Achternaam echtgeno(o)t(e) / partner   

Voornamen voluit   

Geboortedatum  Geboorteplaats   

                 → → zie ommezijde 
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      Vragen sociale omstandigheden en mobiliteit 

Heeft u voor uw gevoel voldoende contact met anderen? 

Bijv. familie/kennissen/vrienden etc. 

Ja   Nee    

Voelt u zich in uw huidige woning veilig? Ja   Nee    

Maakt u gebruik van mobiliteit bevorderende hulpmiddelen? Ja   Nee    

Maakt u gebruik van thuiszorg (persoonlijke verzorging) Ja   Nee    

In de woning  Wandelstok     

 Rollator/Looprek     

 Rolstoel     

Buiten de woning Wandelstok     

 Rollator/looprek     

 Rolstoel     

Ik loop de trap op/af Zonder hulp van anderen/traplift     

 Met hulp van anderen/traplift     

 Kan ik niet     

Verricht u huishoudelijke 
taken (zoals wassen 
/stofzuigen etc.) 

 Zonder 
moeite 

 Met enige 
moeite 

 Met veel 
moeite 

 Enkel met 
hulp 

 

Zijn er in uw huidige woning reeds aanpassingen aangebracht zoals  
bijv.: traplift, sanitaire aanpassingen, aansluiting alarmcentrale 

Ja    Nee    

Indien u een zorg nodig heeft, bent u dan van plan om zorg- en  
diensten af te nemen van Cederhof * 

Ja    Nee    

De administratiekosten ad. € 25,00 zijn per kas/bank betaald (doorhalen wat niet van toepassing is). 
 
Niet ondertekende formulieren worden niet in behandeling genomen. Plaatsing op de wachtlijst vindt plaats         
nadat de verschuldigde administratiekosten zijn ontvangen. Er wordt een score berekend aan de hand van 
uw actuele leefsituatie en de antwoorden op de gestelde vragen. 
 
* Cederhof Zorg biedt u zorg- en dienstverlening in uw eigen woning in Kapelle – Wemeldinge – Biezelinge – Schore  - Eversdijk.  
Onze zorg kan bestaan uit persoonlijke zorg, huishoudelijke zorg, verpleging en begeleiding.  De zorg wordt afgestemd op de 
individuele behoeftes en kan enkelvoudig maar ook in combinatie worden gegeven. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze  
(wijk) verpleegkundigen. Zij helpen u graag verder. 

Datum: 
 

Plaats: Handtekening: 
 

 
Niet door aanvrager in te vullen 

 
IO 

 
TW.1. 

 
TW.2. 

 
TW.3. 

 
Op WL  

 
Bev.inschr. 

 
Af WL 

 


