
Toewijzing woningen Liv inn

Unieke leefgemeenschap
Liv inn Hilversum is het nieuwe wonen voor ouderen. Je kunt 
hier gelukkig en gezond ouder worden en zelf bepalen hoe 
je dit wenst in te vullen. Een unieke plek waar je veilig en 
zelfstandig kunt wonen in een gemeenschap die naar elkaar 
omkijkt. Waarbij je zorg kunt krijgen als dat nodig is én aan 
het roer staat. Er zijn gemeenschappelijke ruimtes waar je 
tijd kunt doorbrengen. Denk bij deze ruimtes aan een riante 
leefkeuken, een gezellige familiekamer, het artistieke 
huistheater, een werkplaats en een binnentuin. Om deze 
leefgemeenschap, ofwel de juiste mix van mensen met en 
zonder zorg te creëren, is de juiste toewijzing van woningen 
van wezenlijk belang. Om die reden hebben we een 
entreecommissie in het leven geroepen.

Waar moet ik aan voldoen om voor een woning in 
aanmerking te komen?
Om voor wonen in Liv inn in aanmerking te komen  
moet je voldoen aan de volgende criteria:
•  Voldoen aan de inkomenseisen die gelden voor  

een sociale huurwoning. Passend toewijzen, zie  
www.rijksoverheid.nl

•  Doelgroep senioren (maximaal 10% aan jongeren)
•   Je kunt in Liv inn komen wonen als je zorg nodig  

hebt, maar ook zonder zorg kun je komen wonen.    
Met of zonder indicatie (zorg of WMO) ben je van  
harte welkom.

•  Gemotiveerd om in Liv inn te komen wonen

* Deze woningen zijn bestemd voor jongeren met een autisme en worden via Stewovon toegewezen. Samen vormen al deze bewoners  Liv inn, een unieke leefgemeenschap voor en door bewoners. 

Vondellaan 185, 187 en 189  
3 woningen

Vaartweg 42
85 woningen

Hoe werkt de entreecommissie?
Voordat je de woning kunt gaan huren gaan we met elkaar 
in gesprek. Bij deze kennismaking zijn maximaal twee van 
onderstaande aanwezig:  

Alle leden van de entreecommissie tekenen een geheim
houdingsverklaring en houden zich hiermee aan de regels 
van de AVG. 
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Liv inn
Liv inn kent in totaal 88 sociale huurwoningen verdeeld  
over 2 locaties:
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Je kunt een woning en het  
hart van Liv inn bezichtigen op 

afspraak. Bel naar Van der 
Linden 088 533 00 00 of mail 

naar verhuur.habion@
vanderlinden.nl. Wil je meer 
lezen over Liv inn Hilversum, 
kun je ook een kijkje nemen 
op www.liv-inn.nl/locaties/

liv-inn-hilversum

Heb je een zorgvraag? Neem 
dan contact op met Thuisbasis 

Nederland via de email 
zorg@thuisbasisbrabant.nl. 
Geinteresseerde met een 

zorgvraag hoeven zich niet via 
woningnet in te schrijven.  
Geen zorgvraag, ga dan  

verder met stap 2.

Ben je geïnteresseerd  
in een woning, schrijf je  

dan in bij woningnet  
Gooi en Vechtstreek 

 via https://www.
woningnetgooienvechtstreek.

nl/nl-NL/Inschrijven en 
reageer op onze advertentie(s).

Sta je al ingeschreven?  
Dan kun je via woningnet 
direct reageren op onze 

advertentie(s). 

Zodra je op woningnet 
reageert neemt Van der Linden 

contact met je op.

Van der Linden nodigt 
degenen, die voldoen aan  
alle criteria, uit voor een 

kennismakingsgesprek met  
de entreecommissie.  

De entreecommissie kijkt goed 
naar een evenwichtige balans 
tussen mensen met en zonder 

zorg, de motivatie om te 
komen wonen en de mogelijk
heid om iets te betekenen voor 

de leefgemeenschap Liv inn.  
Of wat je juist nodig hebt van 
de leefgemeenschap om hier 
zelfstandig te wonen. Wellicht 
kan wat steun en hulp van een 
goede buur al veel betekenen. 

Je ontvangt van  
Van der Linden bericht of je  
de woning kunt gaan huren.

Als je in de Liv inn komt 
wonen, word je welkom 

geheten en wegwijs gemaakt 
door bewoners van de 

Vereniging Liv inn en de 
ondernemer op locatie.
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Contactgegevens
Van der Linden (Verhuur) • 088 533 00 00 • verhuur.habion@vanderlinden.nl Thuisbasis Nederland (Zorg) • zorg@thuisbasisbrabant.nl
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