
Op zoek naar een zelfstandige sociale 

huurwoning met zorg of begeleiding?

Als u een zelfstandige sociale huurwoning*

met zorg of begeleiding zoekt, schrijf u dan

in bij www.woningnet.nl. De inschrijfkosten

bedragen € 13,61 voor twee jaar. U bekijkt

het aanbod via www.woningnet.nl of ont-

vangt het woningaanbod per e-mail. 

Hoe eerder u zich inschrijft, hoe eerder u

aan de beurt bent. U bouwt dan namelijk

‘zoekwaarde’ op. Daarbij telt ook uw woon-

duur in uw huidige woning mee. 

Bij inschrijving geeft u uw woonwensen aan.

Bijvoorbeeld uw voorkeur voor een specifieke

wijk, een gelijkvloerse woning en het aantal

slaapkamers. Verandert uw woonwens, dan

kunt u uw gegevens gewoon aanpassen.

Indicatie 

Heeft u een indicatie (AWBZ of WMO)? 

Geef dit dan (eenmalig) telefonisch door via

088 - 1231500. Daarna kunt u op passende

woningen reageren. 

Keuze voor zorgaanbieder

Bij sommige woningen is een zorgaanbieder

of begeleider gevestigd. Deze wordt dan

specifiek genoemd in de advertentie. 

U bent echter in de meeste gevallen vrij om

zelf uw zorg of begeleiding af te nemen bij

wie u dat wilt. 

Zorgaanbieders in Gooi en Vechtstreek zijn

onder andere: Amaris, Amerpoort, HilverZorg,

Inovum, Philadelphia, RIBW, Sherpa en

Vivium Zorggroep.

Vanaf 20 juni 2013 worden vrijgekomen zelfstandige sociale huurwoningen, geschikt voor

mensen met een lichte of zwaardere zorgvraag, aangeboden via www.woningnet.nl. U hoeft

zich dus niet langer bij verschillende woon-zorgcomplexen in te schrijven. U schrijft zich in

bij www.woningnet.nl en u ontvangt een overzicht van het woningaanbod passend bij uw 

inschrijfgegevens. Hoe het werkt? U leest het in deze folder.    

Vind woning plus zorg in 

regio Gooi en Vechtstreek

De samenwerkende woningcorporaties
in Gooi en Vechtstreek

*Maximaal verzamel jaarinkomen € 44.602 (prijspeil 2013) 



Meer informatie of hulp nodig?

Heeft u vragen of heeft u hulp nodig? Bel

gerust of kom langs bij een van de woning-

corporaties. Wij helpen u graag op weg.

de Alliantie: 

Marathon 4 in Hilversum

De Regentesse 102 in Huizen

088 - 00 232 00

De Woningbouw:

Van Houten Industriepark 21 in Weesp

(0294) 460 760

Dudok Wonen:

Larenseweg 30 in Hilversum

(035) 646 16 00

Het Gooi en Omstreken:

Schapenkamp 130 in Hilversum

(035) 672 66 99

Wonen Wijdemeren:

Lindelaan 100 in Loosdrecht

(035) 582 31 18

Woningbouwvereniging Laren:

Marathon 4 in Hilversum 

De Regentesse 102 in Huizen

088 - 00 232 10

Woningstichting Naarden:

Generaal Kraijenhoffstraat 76 in Naarden

(035) 694 73 75

Wat te doen als u een 

(zorg)woning zoekt?

• Schrijf u in bij www.woningnet.nl

• Vul uw gegevens in.  

• Geef (eenmalig) telefonisch aan dat

u een indicatie (AWBZ of WMO)

heeft via 088 - 1231500. 

• Reageer op woningaanbod

Meer informatie vindt u op

www.woningnet.nl.

www.woningnet.nl of 

www.woningnetgooienvechtstreek.nl

De samenwerkende woningcorporaties
in Gooi en Vechtstreek


