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AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP GDO 

VOOR PERSONEN DIE EEN WONING ZOEKEN IN EEN WOONGROEP 

 

De heer/mevrouw…………………………………….De heer/mevrouw ……………………………………………………… 

 

Voorletters………………………………………………. Voorletters…………………………………………………………………  

 

Achternaam……………………………………………… Achternaam partner…………………………………………………..  

 

Bent u 50 jaar of ouder * en zo nee per wanneer wel  ……………………………………………………………………. 

 

Adres……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Postcode en Woonplaats………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Telefoonnummer 1……………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Telefoonnummer 2………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

E-mailadres**…………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

* de minimum leeftijd voor het huren van een GDO-woning is 50 jaar 

**  zonder e-mailadres kunt u niet geregistreerd worden 

 

Wat zijn uw wensen omtrent groepswonen?  

 

O Wil graag binnen vijf jaar groepswonen  

 

O Wil misschien of op termijn in een woongroep wonen  

 

O Word(en) lid van het GDO omdat ik/we de doelstelling ondersteunen  

 

Wat is van toepassing voor uw situatie?  

 

O Gegeven mijn/ons inkomen is sociale woninghuur mogelijk  

 

O Gegeven mijn/ons inkomen is een vrije sector huurwoning mogelijk  

 

O Voorkeur voor de woongroep : 1 ……………………………… 2 ………………………………  

 

   3 …………………………… .. 4 …………………………….. 

 

Ondergetekende(n) verklaart / verklaren hierbij lid te willen worden van de vereniging Groepswonen 

door Ouderen (GDO) Den Haag.  

 

Plaats……………………………………………………………… Datum……………………………………………………………  

 

 

Handtekening………………………………………………… Handtekening partner……………………………………  

 

U kunt het formulier per post of per email versturen naar het GDO, zie ook volgende pagina 
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Voorwaarden en overige informatie. 

 

Met het ondertekenen van dit formulier wordt u lid van het GDO Den Haag. Dat betekent dat uw 

gegevens worden opgenomen in onze ledenadministratie. 

U kunt het per e-mail versturen naar ledenadministratie@gdo-denhaag.nl 

Per post naar : GDO Den Haag, Celebesstraat 4, 2585 TJ Den Haag 

 

De contributie bedraagt € 31,- per kalenderjaar per huishouden, zo lang u op zoek bent naar een 

GDO-woning. 

Inschrijfgeld is eenmalig € 7,50.  

Na aanmelding ontvangt u een factuur op uw mailadres. 

U betaalt de eerste contributie vanaf het kwartaal van aanmelding tot 31 december.  

Voor de volgende jaren dient u voor 1 maart van dat jaar de contributie à € 31,-  te betalen. 

Bankrekening GDO is NL29 INGB 0000 0422 75 

 

Na betaling van de contributie wordt u uitgenodigd voor een bijeenkomst bij één van de 

woongroepen van GDO voor een nadere kennismaking met Groepswonen door Ouderen. 

U kunt zich als reservelid inschrijven bij een viertal woongroepen. 

 

Zodra u een woning heeft van het GDO betaalt u een bijdrage aan de woongroep, daarover wordt u 

geïnformeerd door de woongroep. 

 

Zie voor meer informatie de website www.gdo-denhaag.nl. 

 


