
Aan geïnteresseerde wachtlijst kandidaten 

Dordrecht, juni 2022 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

U heeft ons om meer informatie gevraagd voor een appartement in ons complex  

‘De Gravenhorst’. Hieronder treft u onze reactie: 

 

Woonvorm: 

De Gravenhorst is een wooncomplex voor zelfstandig wonende senioren vanaf 55 

jaar. De Gravenhorst is geen verzorgingshuis en is niet voorzien van alarmering in de 

woning. Uiteraard kunt u wel zorg afnemen via een thuiszorginstantie. Dit kunt u 

allemaal zelf regelen. U moet voor uzelf de afweging maken of uw conditie geschikt 

is voor deze woonvorm. Bijgaand vind u de soorten woningen met de huurprijzen. 

 

Wachtlijst:  

Op dit moment zijn alle woningen verhuurd en is er een wachtlijst. Bijgaand treft u 

een inschrijvingsformulier. Wanneer wij deze retour ontvangen en de betaling is 

voldaan schrijven wij u in. 

Voor de inschrijving brengen wij € 25,00 in rekening. Bovenaan het inschrijfformulier 

treft u de bankgegevens. Wij verwachten de betaling binnen 14 dagen.  

Wanneer wij geen reactie en/of geen betaling van u ontvangen binnen 14 dagen 

nemen wij aan dat er geen verdere interesse is. Wij zullen dan uw gegevens uit ons 

bestand verwijderen. 

 

Inkomensgegevens: 

Met ingang van dit jaar willen wij ook uw inkomensgegevens ontvangen bij het 

inleveren van een inschrijfformulier, omdat we rekening houden met uw inkomen en 

welke passende woning daar bij hoort. 

 

 

Tenslotte: 

Heeft u nog vragen? Mail of bel ons gerust.  

Wij zijn bereikbaar via info@gravenhorst.nl of  

telefoonnummer 078 - 616 11 22. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Gravenhorst 

  

mailto:info@gravenhorst.nl


Huurprijzen Appartementen De Gravenhorst per 1 juli 2022 

 

2 kamer woning standaard aantal: 99 

  Netto Huur  €    716,96 

Servicekosten  €      67,50 

  Totaal   €    784,46 

 

2 kamer woning Plus  aantal:   4 

  Netto Huur  €    785,93 

Servicekosten  €      67,50 

  Totaal   €    853,43 

 

3 kamer woning    aantal:   9 

  Netto Huur  €    841,00 

Servicekosten  €      67,50 

  Totaal   €    908,50 

 

 3 kamer woning Plus  aantal:   4 

  Netto Huur  €    880,01 

Servicekosten  €      67,50 

  Totaal   €    947,51 

 

Penthouse     aantal: 14 

  Netto Huur  € 1.162,28 

Servicekosten  €      67,50 

  Totaal   € 1.229,78 

 

De servicekosten van € 67,50 (2021) bestaan o.a. uit de volgende componenten: 

• Huismeester 
• Schoonmaak algemene ruimten 
• 50% van onderhoud aan kleine blusmiddelen 
• Verlichting algemene ruimte 
• Glasbewassing 
• Ontstoppingsfonds RRS 
• Water, algemene ruimten 
• Elektra algemene ruimten 
• Verwarming algemene ruimten 
• Administratiekosten 



INSCHRIJFFORMULIER 

Stichting de Gravenhorst Dubbeldam 
Vijverlaan 1002 

3319 PK  Dordrecht 
Telefoon 078 – 616 11 22 

Iban: NL38 TRIO 0391 1718 36 
E-mail: info@gravenhorst.nl 

 
Dit formulier inleveren samen met uw inkomensgegevens 

 
Naam  : 
………………………………………………………………………………………….......................... 
 
Voornamen : 
………………………………………………………………………………………….......................... 
 
Adres  : 
………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Postcode en woonplaats: 
……………………………………………………………………………………...……………………. 
 
Geboortedatum : ……………………..  Geboorteplaats : ………………………………………. 
 
Telefoon  : ……………………. Mobiel : …………………………………………............ 
 
E-mail   : …………………………………………………………………………………….. 
 
Gegevens meeverhuizende partner 
 
Naam   : …………………………………………………………………………………….. 
 
Voornamen:  :…………………………………………………….............................................. 
 
Geboortedatum :………………………… Geboorteplaats : ……………………………… 
 
Gewenste voorkeur (u kunt maar ingeschreven worden voor 1 type woning) 
 
Type woning  : …………………………………………………………………………………….. 
 
Etage   : …………………………………………………………………………………….. 
 
Bijzonderheden : …………………………………………………………………………………….. 
 
Dordrecht, d.d.  : ………………………………………….. 
 
 
Handtekening …………………………………………… 

 
In te vullen door bewonerszaken: 
Inschrijfgeld € 25,00 voldaan per bank op …………………………………… 


