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Aanvraagformulier Blijverslening 

1. Gegevens aanvrager(s)

Aanvrager 1 Aanvrager 2 (indien van toepassing) 

Naam en voorletters 

Geboortedatum 

Burgerservicenummer 

Straat en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer 

E-mailadres

2. Uit te voeren maatregelen

2.1. Omschrijf kort welke maatregelen u gaat nemen: 

Waar is de Blijverslening voor bedoeld? 

Met de Blijverslening van SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) maakt u uw woning 

levensloopbestendig. Zo geniet u zo lang mogelijk van uw eigen woning. Denk bijvoorbeeld aan het 

verwijderen van drempels of aan het plaatsen van een slaapkamer of badkamer op de begane grond. 

Waarom stuurt u dit formulier op? 

Met dit formulier vraagt u ons om uw aanvraag te beoordelen. De SVn neemt uw aanvraag alleen in 

behandeling met goedkeuring van de gemeente.   
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2.2. Wie voert de werkzaamheden uit?  …………….. 

 

 

2.3. Geplande startdatum werkzaamheden: …………….. 

 

 

2.4. Geplande einddatum werkzaamheden: …………….. 

 

 

2.5. Heeft u voor de werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig? 

O Nee   O Ja (stuur een kopie van de vergunning mee) 

 

 

3. Gegevens lening 

 

3.1. Welk bedrag wilt u lenen?  € ……………… 

 

3.2.  Het betreft een: 

O Consumptieve lening (persoonlijke lening, minimaal € 2.500,- en maximaal € 10.000,-) 

O Hypothecaire lening (minimaal € 2.500,- en maximaal € 30.000,-) 

 

3.3. Het gaat om een: 

O Huurwoning (kopie van getekende huurdersverklaring) 

O Koopwoning (kopie van eigendomsakte) 

 

4. Bijlagen bij de aanvraag 

De aanvraag bevat de volgende bijlagen (graag aankruisen): 

Ο kopie van de getekende offerte(s) waaruit blijkt hoeveel de maatregelen gaan kosten  

Ο kopie van uw geldig legitimatiebewijs  

Ο kopie eigendomsbewijs van de woning, indien sprake is van een koopwoning 

Ο goedkeuring van de verhuurder (huurdersverklaring), indien u zelf geen eigenaar bent 

Ο de benodigde vergunningen indien deze vereist zijn voor het plaatsen/aanbrengen van de maatregelen  
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5. Aanvraag indienen 

U kunt dit aanvraagformulier 

 persoonlijk afgeven bij de receptie van het gemeentekantoor Zaltbommel 

 toesturen aan de gemeente Zaltbommel, Postbus 10.002, 5300 DA, Zaltbommel 

 mailen aan wmo@zaltbommel.nl  

 

6. Verklaring van de aanvrager(s) 

De aanvrager(s) verklaren: 

a. bekend te zijn met de voorwaarden van de Blijverslening gemeente Zaltbommel 2018; 
b. bekend te zijn met de voorwaarden van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), onder 

meer inhoudende dat er door SVn een toetsing bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) zal 
worden uitgevoerd; 

c. bekend te zijn met het feit dat de toezegging van de lening geheel of gedeeltelijk kan worden 
ingetrokken, wanneer aan een of meer voorwaarden van bovengenoemde Verordeningen niet 
wordt voldaan; 

d. dat de werkzaamheden waarvoor de  Blijverslening wordt aangevraagd nog niet uitgevoerd 
zijn; 

e. dat de te treffen voorzieningen in of aan de woning zullen worden gerealiseerd 
overeenkomstig de in dit aanvraagformulier onder punt 2.5. bedoelde vergunning(en); 

f. dat niet met de werkzaamheden zal worden begonnen, alvorens de omgevings- en/of 
monumentenvergunningen onherroepelijk zijn; 

g. dat de bij dit aanvraagformulier gevoegde bijlagen integraal deel uitmaken van deze 
aanvraag; 

h. ermee in te stemmen om – als daarom wordt verzocht – toegang te verlenen aan een 
medewerker van de gemeente ( of namens de gemeente), die belast is met controle; 

i. bewust te zijn van het feit dat SVn voor het afsluiten van de lening een afsluitprovisie zal 
vragen. 

 

7. Ondertekening 

De aanvrager(s) verklaren dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 

 

 

 

Plaats:        Datum: 

 

 

 

Handtekening aanvrager 1:                 Handtekening aanvrager 2: 
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