
Voorwaarden bij inschrijving – 2022 
Centraal Wonen Mozaiek Nijmegen 
 
Voorwaarden bij inschrijving 
Centraal Wonen Mozaiek is op zoek naar kandidaten die bewust kiezen voor ‘Centraal 
Wonen’. Geïnteresseerden kunnen zich bij ons inschrijven door het inschrijfformulier in te 
vullen en jaarlijks 5 euro over te maken naar NL 28 NL12 TRIO 0338 7466 17 t.n.v. Centraal 
Wonen Mozaiek. De bijdrage wordt beschouwd als een intentieverklaring. Het is om deze 
reden van belang om zelf zorg te dragen voor een tijdige betaling om inschrijving te 
verlengen.  
 
Inschrijving 
De inschrijving maakt dat je als kandidaatlid onze uitnodigingen zult ontvangen om te 
reageren op een vrijgekomen woning in ons project. Deze uitnodiging sturen wij aan ieder 
kandidaatlid. Daarnaast informeren wij je als er een open dag wordt georganiseerd en word je 
hiervoor uitgenodigd.  
 
Geldigheid inschrijving en betalingsvoorwaarden 
Je inschrijving is geldig voor 1 jaar. Je ontvangt jaarlijks een herinnering om een nieuwe 
betaling te doen om de inschrijving te verlengen. Alleen op deze manier blijft de inschrijving 
actief. Als je de inschrijving niet verlengt, verwijderen wij je gegevens uiterlijk een jaar na 
het verlopen van uw inschrijving. 
 
Toewijzing 
De toewijzingscommissie bepaalt aan de hand van het toewijzingsbeleid aan wie een woning 
wordt toegewezen. Het toewijzingsbeleid wordt toegelicht op de website www.cwmozaiek.nl. 
Daarna wordt deze persoon voorgedragen aan Woonwaarts, die tot slot controleert of deze 
persoon in aanmerking komt voor de huurwoning. 
 
Motivatie 
Omdat CW Mozaiek op zoek is naar bewoners die bewust kiezen voor ‘Centraal Wonen’, 
vragen wij je voorafgaand aan de inschrijving bij het volgende stil te staan. 

- Wat is uw motivatie om deel te nemen aan centraal wonen	
- Wat is het beeld dat u hebt van centraal wonen	
- Wat zijn uw verwachtingen van centraal wonen	
- Wat kunt u persoonlijk bijdragen aan centraal wonen	
- Etc.	

	
Als u wordt uitgenodigd voor een kennismaking, gaan wij hier graag over in gesprek. 
 
Privacyverklaring 
Uw gegevens worden zorgvuldig door ons bewaard. Daarnaast verwijderen wij uw gegevens 
na het verlopen van uw inschrijving. Meer informatie over ons privacy beleid vind je in de 
privacyverklaring op onze website. 
 
Vragen 
Voor vragen en op- of aanmerkingen, kunt u contact opnemen met het kandidaat-leden beheer 
via het emailadres kandidaatleden@cwmozaiek.nl.  
 


