Aanvraag Stimuleringslening hypothecair
1. Gegevens
Gegevens aanvrager 1
Naam en voorletters
Geboortedatum
Burgerservicenummer (BSN)
Adres
Postcode/woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Gegevens aanvrager 2 (partner)
Naam en voorletters
Geboortedatum
Burgerservicenummer (BSN)
Adres
Postcode/woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Gegevens woning
Het betreft de woning (adres)
Is een omgevingsvergunning noodzakelijk?

□ ja

□ nee

Als deze noodzakelijk is, is deze al aangevraagd?

□ ja

□ nee

Zo ja, wanneer
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□ weet niet

2. Te treffen stimuleringsmaatregelen
Vul hier de maatregel(en) die u wilt treffen, het aantal en de kosten in:
Maatregel
aantal

kosten
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

TOTALE KOSTEN/LENINGSBEDRAG

€

3. Aangevraagde subsidies
Is op grond van een andere regeling subsidie aangevraagd voor een of meerdere
maatregelen?
□ ja
□ nee
Zo ja:
Welke subsidieregeling(en)
Welke maatregelen
Aangevraagd(e)/verleend(e)
bedrag(en)

4. Planning van de werkzaamheden
Vul de geplande start- en einddatum voor het treffen van de maatregelen in:
startdatum
einddatum
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5. Verklaring en ondertekening van de aanvrager
De aanvrager verklaart/de aanvragers verklaren:
a. Dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld;
b. Bekend te zijn met de Verordening Stimuleringslening gemeente De Wolden;
c. In te stemmen met het feit dat de gegevens van dit aanvraagformulier met bij te
voegen; bescheiden zullen worden uitgewisseld met de Stichting Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) te Amersfoort;
d. Bekend te zijn met de voorwaarden van SVn, onder meer inhoudende dat er een
BKR-toetsing door SVn zal worden uitgevoerd;
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 werkzaamheden waarvoor de Stimuleringslening wordt aangevraagd nog niet
uitgevoerd zijn;
h. Een compleet overzicht is verschaft van alle aangevraagde en/of beschikte subsidies;
i. Dat de bij dit aanvraagformulier bijgevoegde bijlagen integraal deel uit maken van
deze aanvraag;
j. Akkoord te gaan met de controle van de aangeleverde gegevens;
k. Akkoord te gaan met, als daarom wordt verzocht, het verlenen van toegang aan de
medewerker van of namens de gemeente, die controleert of de
stimuleringsmaatregelen zijn uitgevoerd.
Ondertekening
Aanvrager 1

Aanvrager 2

Naam

Naam

Plaats

Plaats

Datum

Datum

Handtekening

Handtekening
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6. Bij te voegen bescheiden
Bij de aanvraag zijn de hieronder aangekruiste bijlagen bijgevoegd:
□ Ongetekende offertes van de te treffen maatregelen
□ Kopie geldig legitimatiebewijs van de aanvrager(s)
7. Verzending
Na invulling en ondertekening van dit formulier kunt u de aanvraag inclusief vereiste
bescheiden verzenden naar het volgende adres:
Gemeente De Wolden
Postbus 20
7920 AA ZUIDWOLDE
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