Aanvraagformulier Blijverslening gemeente Heumen
1. Voorwaarden
Om een aanvraag voor een Blijverslening in behandeling te kunnen nemen moet u voldoen aan alle
onderstaande voorwaarden:
-

U bent eigenaar en bewoner van de woning waarvoor u aanvraagt of u bent huurder van de
woning.
Uw woning staat in de gemeente Heumen.
U wilt de woning waarin u woont levensloopbestendig maken.
Op moment van aanvraag is er nog niet gestart met het uitvoeren van werkzaamheden
(zie ook punt 4).
De werkelijke kosten dienen in redelijke verhouding te staan tot het te verkrijgen resultaat.

0 Ja, ik bevestig dat ik voldoe aan alle bovenstaande voorwaarden (aankruisen aub)
2. Gegevens aanvrager(s)
Aanvrager 1

Aanvrager 2
(mede-eigenaar van de woning
of (mede)-huurder volgens
huurcontract

Voornamen
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
(Mobiel) Telefoonnummer
E-mailadres

Indien u mede-eigenaar van de woning bent, of u huurt mede deze woning volgens het huurcontract,
dan bent u verplicht samen de aanvraag in te dienen.
0 het betreft een koopwoning (ga verder bij vraag 3)
0 het betreft een huurwoning (ga verder bij vraag 4)
3. Gegevens over uw Koopwoning
Adres
Postcode en woonplaats
WOZ-waarde van de woning

€

Is voor de maatregelen een vergunning
noodzakelijk, zoals een omgevingsvergunning?

0 ja, aangevraagd op datum: ……………………
0 ja, maar nog niet aangevraagd
0 nee, vergunning is niet nodig
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4. Te treffen maatregelen (een overzicht van maatregelen is opgenomen als bijlage)
Te treffen maatregelen
startdatum
einddatum kostenopgave
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Totale kosten

€

5. Hoogte van de blijverslening
U kunt in aanmerking komen voor het indienen van een aanvraag van een lening bij het
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting voor de door de gemeente goedgekeurde maatregelen conform de
verordening Blijverslening gemeente Heumen 2018.
0 betreft een consumptieve lening, bedrag € …………. (minimaal € 2.500,-- en maximaal € 10.000,--)
0 betreft een hypothecaire lening, bedrag €…………….. (minimaal € 2.500,-- en maximaal € 50.000,--)
(aangeven welke lening voor u van toepassing is)
Let op: de consumptieve lening is alleen mogelijk als de aanvrager of en van beide aanvragers jonger
is dan 76 jaar. De totale financiering van de (koop)woning (de bestaande hypotheek + de
blijverslening) mag maximaal 80% van de WOZ-waarde van de woning bedragen.
6. Met deze aanvraag moet u de volgende stukken meesturen.
- financiële onderbouwing van de levensloopbestendige maatregelen (zoals offerte en/of prijsopgave)
- planning van de uitvoering van werkzaamheden
- kopie van de eventueel benodigde omgevingsvergunning
- kopie geldig legitimatiebewijs

2

7. Verklaring en ondertekening van de aanvrager(s)
De aanvrager verklaart/de aanvragers verklaren:
a. Dit formulier (inclusief bijlagen) naar waarheid te hebben ingevuld;
b. Bekend te zijn met de Verordening Blijverslening gemeente Heumen2018;
c. In te stemmen met het feit dat de gegevens van dit aanvraagformulier met bij te voegen
bescheiden worden uitgewisseld met de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse
gemeenten (SVn).
d. Bekend te zijn met de voorwaarden van SVn, onder meer inhoudende dat er een BKR-toetsing door
SVn zal worden uitgevoerd. Zie ook https://www.svn.nl/gemeente/Heumen
e. 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 verordening niet wordt
voldaan;
f. Dat indien een omgevingsvergunning nodig is, deze vergunning is aangevraagd en dat
niet met de werkzaamheden zal worden begonnen voordat de vergunning onherroepelijk
is geworden en de werkzaamheden overeenkomstig de vergunning worden uitgevoerd;
g. Dat de bij dit aanvraagformulier bijgevoegde bijlage(n) integraal deel uit maken van deze
aanvraag;
h. Akkoord te gaan met de controle van de aangeleverde gegevens;
i. Indien gevraagd, akkoord te gaan met het verlenen van toegang aan de medewerker van of
namens de gemeente, die controleert of de maatregelen conform aanvraag zijn uitgevoerd;
Ondertekening
Aanvrager 1

Aanvrager 2

Naam __________________________

Naam __________________________

Plaats __________________________

Plaats __________________________

Datum __________________________

Datum __________________________

Handtekening __________________________

Handtekening ____________________

8. Inleveren van het aanvraagformulier blijverslening gemeente Heumen
Na invulling en ondertekening kunt u dit volledig ingevulde formulier samen met de verplichte
bijlagen inleveren bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Heumen of sturen naar:
Gemeente Heumen
Afdeling Sociale Leefbaarheid
T.a.v. mevrouw C. Gerritsen
Postbus 200
6580 AZ Malden
9. Nadere bijzonderheden
De gemeente Heumen toets of uw aanvraag voldoet aan de Verordening blijverslening gemeente
Heumen 2018. Bij een positieve toetsing ontvangt u informatiemateriaal van het SVn
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Hierin staat de aanvraagprocedure voor een blijverslening
beschreven. Onderdeel van de krediettoets door SVn is o.a. een toets bij Bureau Krediet Registratie.
U kunt via Vraagwijzer van de gemeente Heumen een beroep doen op een van onze vrijwillige
woonadviseurs voor een gratis woonadvies zodat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen, email heumen@heumen.nl t.a.v.Vraagwijzer. U kunt ook zelf de test doen op www.geldersehuistest.nl
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Vanaf 1 januari 2018 worden alle BRIKS-taken (Bouwen, Reclame, Inrit, Kappen, Slopen) en VTHtaken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) uitgevoerd door de ODRN (Omgevingsdienst
Regio Nijmegen). Kijk op de website van de ODRN of u een omgevingsvergunning nodig heeft:
www.odregionijmegen.nl.

Lijst levensloopbestendige maatregelen Blijverslening gemeente Heumen
Een overzicht van aanpassingen die in aanmerking komen voor de Blijverslening staat u in de lijst met
levensloopbestendige maatregelen. Deze lijst vindt u op www.heumen.nl/blijverslening.
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