Vooraanvraagformulier Blijverslening
Waar is de Blijverslening voor bedoeld?
Met de Blijverslening van SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) maakt u uw woning
levensloopbestendig waardoor u zo lang mogelijk van uw eigen woning kunt genieten,
veilig in uw woning wilt wonen of als er sprake is van een zorgvraag. Denk bijvoorbeeld
aan het realiseren van een slaapkamer of badkamer op de begane grond of aan het
verwijderen van drempels. Of om uw bad te laten vervangen door een douche.
Met dit formulier vraagt u ons uw aanvraag voor een Blijverslening voorafgaand te
beoordelen. Deze goedkeuring heeft u nodig om de lening te kunnen ontvangen.

Retouradres formulier
Gemeente Huizen, Postbus 5, 1270 AA Huizen of per e-mail: gemeente@huizen.nl
Heeft u vragen over het invullen van dit formulier? Neem dan contact met ons op via (035)
5281516.
Voor vragen over de Blijverslening kunt u contact opnemen met SVn, tel. 088 – 2539400.
U kunt u ook de website bezoeken, www.svn.nl/particulieren/lening/blijverslening.

1. Gegevens aanvrager
Naam en voorletters
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Burgerservicenummer
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres

2. Gegevens partner (indien van toepassing)
Naam en voorletters
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Burgerservicenummer
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres

3. Gegevens lening
Welk bedrag wilt u lenen?
Wat voor lening vraagt u aan?
Voor welk adres vraagt u de lening aan?

0: Hypothecair

0: Consumptief

4. Aanpassingen aan de woning
Welke maatregelen of werkzaamheden gaat (laat) u aan de woning uitvoeren?
Maatregel
1.

Kosten

Periode van uitvoering

2.

3.

4.

Wat is de reden waarom u de maatregelen aan de woning laat uitvoeren?
0
Preventief zodat u langer (veilig) in uw woning kunt blijven wonen
0
De aanpassing is vereist vanwege een huidige medische situatie (zorgvraag)
Heeft u voor de maatregelen een omgevingsvergunning nodig? _______________________
Zo ja, heeft u vergunning aangevraagd?

_______________________

Bent u al begonnen met het uitvoeren van de werkzaamheden? _______________________
5. Ondertekening
De ondergetekende verklaart dat de op dit formulier ingevulde gegevens naar waarheid zijn
verstrekt en:
0 Dat aanvrager en/of partner bekend is/zijn met de voorwaarden van de Blijverslening;
0 Dat nog niet is/zijn begonnen met de uitvoer van de werkzaamheden;
0 Dat aanvrager en/of partner dit formulier naar waarheid hebben ingevuld.

Naam
Datum
Handtekening
Handtekening partner
Indien van toepassing
6. Opsturen formulier
Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar:
Gemeente Huizen
Postbus 5
1270 AA Huizen
Let op:
Stuur bij uw aanvraag de volgende bijlagen mee:
- Opgave & omschrijving van de te treffen maatregelen
- Financiële onderbouwing door een erkend installateur of bouwbedrijf
- Planning van de werkzaamheden
- Kopie van de omgevingsvergunning (indien vereist)
Verdere procedure
Indien de gemeente niet alle gegevens heeft ontvangen die noodzakelijk zijn voor het nemen
van een beslissing stelt de gemeente u in de gelegenheid om de vooraanvraag binnen vier
weken te complementeren.
Het college van B&W laat u binnen acht weken na ontvangst van een volledig ingevuld
formulier (inclusief bijlagen) weten of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de
gemeentelijke verordening Blijverslening 2017 en of het budget in het fonds toereikend is.
Advies- en informatiepunt
Om te bepalen of de gewenste maatregelen een bijdrage leveren aan het
levensloopbestendig maken van de woning waardoor u zo lang mogelijk van uw eigen
woning kunt genieten, veilig in uw woning kunt blijven wonen of als er sprake is van een
zorgvraag kan advies worden ingewonnen bij het Advies- en informatiepunt van de
gemeente tel. (035) 528 12 47. E-mail: hbel@sociaalplein.info.
Definitieve aanvraag
Met een positieve gemeentelijke beschikking kunt u een definitieve aanvraag voor een
Blijverslening indienen bij SVn. Het aanvraagformulier hiervoor vindt u in het
informatiepakket dat wij gelijktijdig met de positieve beschikking meesturen. Vervolgens
verricht SVn een krediettoets. Bij een positieve uitkomst brengt SVn een offerte uit voor het
afsluiten van de Blijverslening. Deze ondertekent u en stuurt u terug naar SVn. Als alle
papieren in orde zijn komt het lening bedrag beschikbaar in een bouwkrediet. Vanaf dat
moment start u met betalen van het afgesproken maandbedrag voor rente en aflossing.

