Verzilverlening aanvragen
1. Aanvrager(s)
Voorletter(s)
Tussenvoegsel
Achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres

: …………….
: …………….
: …………….
: man/vrouw
: …………….
: …………….
: …………….
: …………….
: …………….
: …………….
: …………….
: …………….

(omcirkel uw keuze)

Indien er sprake is van een huwelijk/geregistreerd partnerschap of gezamenlijk eigendom van de
woning moet de verzilverlening gezamenlijk aangevraagd worden. De partner dient dan ook aan de
voorwaarden van de verzilverlening te voldoen.
Indien bovenstaande van toepassing is vult u ook de gegevens van uw partner in:
Voorletter(s)
: …………….
Tussenvoegsel
: …………….
Achternaam
: …………….
Geslacht
: man/vrouw
(omcirkel uw keuze)
Geboortedatum
: …………….
2. Zijn de te nemen maatregelen bedoeld voor uw huidige adres?
Ja/nee (omcirkel uw keuze)
3. Is de woning minimaal één jaar oud?
Ja/nee (omcirkel uw keuze)
4. Bent u eigenaar van de woning?
Ja/nee (omcirkel uw keuze)
5. Wat is de WOZ waarde van de woning?
€ …………….
6. Voor welke maatregelen wilt u een aanvraag doen?
o Woningonderhoud, woning- en comfortverbetering in en om de woning
o Duurzaamheidsmaatregelen
o Woning levensloopbestendig maken
o Anders, namelijk:
7. Wat zijn de kosten van het treffen van de maatregelen?
Maatregelen
Kosten
a.
a.
b.
b.
c.
c.
d.
d.
e.
e.
8. Wie voert de werkzaamheden uit?
Naam van de uitvoerder (aannemer, installateur of ander): …………….
9. Wanneer voert de uitvoerder deze de werkzaamheden uit?
In de periode van ……………. tot en met …………….

10. Bijlagen bij de aanvraag
Stuurt u bij deze aanvraag de volgende bijlagen mee?
- Offertes van de werkelijke kosten van de maatregelen
- Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden
- Een kopie van een eventueel benodigde bouwvergunning
11. Heeft u voor de werkzaamheden een vergunning nodig?
Check via www.omgevingsloket .nl of u voor de werkzaamheden een vergunning nodig heeft.
Een vergunning moet u in huis hebben voordat u de lening kunt aanvragen.
Aanvrager(s) verklaren:
1. Bekend te zijn met de voorwaarden van de verzilverlening gemeente Loppersum
2. Dat de werkzaamheden waarvoor de verzilverlening wordt aangevraagd nog niet uitgevoerd zijn.
3. Alle verstrekte gegevens naar waarheid te hebben ingevuld inclusief de bijlage(n).
Datum van invullen:
Ondertekening
Handtekening aanvrager:

Handtekening partner:

Toelichting
Aan de hand van de gegevens van dit formulier wordt bepaald of u voldoet aan de voorwaarden zoals
die zijn benoemd in de Verordening Verzilverlening – Gemeente Loppersum. Hieronder vindt u een
overzicht van de belangrijkste voorwaarden en de procedure. De gemeente Loppersum verwerkt uw
gegevens vertrouwelijk en houdt zich aan de voorschriften uit de Wet bescherming
persoonsgegevens. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de toekenning en registratie van
de duurzaamheidslening.
Verzilverlening Gemeente Loppersum
De gemeente Loppersum voert samen met de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Nederlandse Gemeenten (SVn) de verzilverlening uit. De gemeente stelt het geld beschikbaar en de
stichting beheert het fonds waaruit verzilverleningen worden verstrekt. Met de regeling wil de
gemeente Loppersum het inwoners gemakkelijker maken te investeren in de eigen woning, om zo
langer prettig thuis te kunnen wonen. Het maatregelenpakket is breed: denk aan uitvoering van
achterstallig onderhoud, verduurzaming, comfortverbetering. Ook maatregelen die het mogelijk maken
om langer thuis te blijven wonen komen in aanmerking, bijvoorbeeld. het rolstoeltoegankelijk maken
van de woning, het aanbrengen van een traplift of het aanpassen van badkamer of toilet.
Wat gebeurt er na het opsturen van dit formulier?
De gemeente beoordeelt in eerste instantie of u voldoet aan de voorwaarden van de verordening. Als
dat het geval is krijgt u van ons een toewijzing thuisgestuurd. Hiermee kunt u een aanvraag indienen
op svn.nl. Zij toetsen de aanvraag nogmaals, maar SVn beoordeelt de financiële aspecten: Ze kijken
naar uw inkomen, schulden of leningen en de waarde van uw huis.
Belangrijkste voorwaarden verzilverlening gemeente Loppersum
1. De aanvrager komt conform de gemeentelijke verordening in aanmerking.
2. De gemeente Loppersum neemt alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in
behandeling.
3. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.
4. De hoogte van de lening bedraagt minimaal €2.500,- en maximaal €50.000,-

Uw ingevulde aanvraag wordt op compleetheid en inhoud aan de verordening beoordeeld.
5. De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing.
6. Bij een positief besluit draagt gemeente Loppersum u voor bij het SVn. U ontvangt een
toewijzingsbrief.
7. Op www.SVn.nl dient u uw aanvraag in, met de benodigde bijlagen.
8. Het SVn voert een krediettoets uit en bij een positieve toetsing ontvangt u van het SVn een
offerte voor de lening ter ondertekening.
9. Na ondertekening en terugsturen van een kopie plaatst het SVn de lening in een bouwdepot
en stuurt het SVn bericht aan de gemeente Loppersum dat de lening akkoord is.
10. Op basis van de door u ingevulde en ondertekende declaratieformulieren (incl. nota’s) die u
stuurt aan de gemeente Loppersum, betaalt het SVn vanuit dit bouwkrediet de nota’s uit.
11. Voor alle voorwaarden verwijzen wij u naar de verordening Verzilverlening Gemeente
Loppersum. De verordening Verzilverlening is in te zien via de www.
decentrale.regelgeving.overheid.nl.

