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Inschrijfformulier prijsvraag Woongroep 
_______________________________________________________________________________ 

van       aan  

Naam afzender  Naam geadresseerde 

datum       cc 

[Publicatiedatum]   Namen  

betreft  

Inschrijfformulier prijsvraag Woongroep  

_______________________________________________________________________________ 
 

Na ontvangst van dit formulier neemt SOR zo snel mogelijk contact met u op. Voor de 

woongroep is dit van belang omdat SOR dan eventuele aanvullende informatie actief en 

tijdig aan jullie kan doorgeven. Voor SOR is het van belang omdat we dan snel een goed 

beeld krijgen van de hoeveelheid en diversiteit aan geïnteresseerde groepen. 

 

Naam woongroep 

Vul hier de naam van de woongroep in 

 

Doel van de woongroep 

Geef kort aan wat de gemeenschappelijke deler van de bewoners vormt 

 

Contactpersoon1  

Naam contactpersoon : 

Telefoonnummer : 

Emailadres : 

 

Ten slotte 

− Geef op de achterkant van dit formulier aan wie de geïnteresseerde deelnemers van de 

woongroep zijn 

− Heeft u nog vragen? Stel deze bij voorkeur per e-mail via communicatie@sor.nl.  

− Stuur dit formulier zo spoedig mogelijk naar SOR. Dat kan per post (ter attentie van 

Rina de Groot, afdeling communicatie) of per e-mail naar r.degroot@sor.nl 

  

 
1 De contactpersoon geeft hierbij toestemming dat SOR zijn/haar contactgegevens mag gebruiken en bewaren om 
in de toekomst contact op te nemen als zich een nieuwe kans voordoet om een woongroep bij SOR te starten of 
om andere informatie over woongroepen kenbaar te maken 
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Namen van de geïnteresseerde deelnemers2 

Met het invullen van de naam geeft deze persoon aan de intentie te hebben om aan de 

woongroep deel te nemen. 

 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

6. … 

7. … 

8. … 

9. … 

10. … 

11. … 

12. … 

13. … 

14. … 

15. … 

16. … 

 
2 Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de inventarisatie van de woongroepen en zal conform de privacy-
richtlijnen niet worden gedeeld. Na selectie van de winnende doelgroep worden deze gegevens vernietigd 
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