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•Eigenaren-bewoners die hun woning 

levensloopbestendig willen maken 
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Gegevens aanvrager 

Naam aanvrager:  

Adres:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Telefoonnummer:  

Burgerservicenummer:  

E-mailadres:  

Gegevens woning 

Bent u de eigenaar en bewoner van de woning?  Nee  (dan is deze regeling niet op u van toepassing)  

  Ja 

Bent u jonger dan 76 jaar  Ja  

  Nee 

Gegevens maatregelen 

welke maatregel of maatregelen  

wilt u uitvoeren  

 

U moet een offerte of een kopie 
daarvan bijvoegen. 

 

Bij het zelf uitvoeren graag een 
inschatting van de kosten (exclusief 
loonkosten). 

 

 

 

Investeringskosten De investeringskosten bedragen totaal   €  

   

Hoogte lening Hoeveel geld wilt u lenen €  

 Leningsbedrag minimaal € 2.500,- en maximaal €10.000,- 

   

Aantal bijlagen   

   

Plaats: 

Datum: 

Door indiening van deze aanvraag bij de gemeente verklaart de aanvrager van de lening, dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 

Het volledig ingevulde  formulier kunt u sturen naar:  gemeente@brummen.nl onder vermelding van “aanvraag blijverslening” 

Gemeente Brummen 

Christa Hornkamp  

Postbus 5 

6970 AA Brummen 

c.hornkamp@brummen.nl 
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Procedure en werkwijze  

- Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen.  

 

- De procedure is als volgt: 

Stap 1:  Aanvraag: de aanvrager vult het aanvraagformulier in en stuurt het naar de gemeente. Offertes bijvoegen. De aanvrager ontvangt een 

ontvangstbevestiging met de datum van ontvangst (volledige aanvraag).  

Stap 2:  Beoordeling aanvraag:  De gemeente beoordeelt de aanvraag. Indien deze volledig is wordt de aanvraag in behandeling genomen. 

Indien wordt voldaan aan de eisen voor de lening dan ontvangt de aanvrager een toewijzingsbrief. Met deze toewijzingsbrief kunt u de 

lening bij de SVn (digitaal) aanvragen. Zij doen de financiële toetsing.. 

Stap 3:  Nadat de lening is toegekend door de SVn wordt het bedrag in een bouwdepot gestort. 

Stap 4:        De aanvrager vult het uitkeringsformulier in en stuurt deze met facturen en betalingsbewijzen samen met het SVn declaratieformulier 

naar de gemeente. 

Stap 5:  Na akkoord van de gemeente zorgt SVn voor de betaling van de facturen. 

 

Bij wie moet u zijn voor nadere informatie? 

 Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)   088 - 253 94 00 

ma-do: 08.30 - 17.30 uur 

vr: 8.30 – 17.00 uur 
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