
 
 

 

Aanvraagformulier voor een Blijverslening  

 

Met de Blijverslening van SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) maakt u 
uw woning levensloopbestendig waardoor u zo lang mogelijk van uw eigen 

woning geniet. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een slaapkamer of 
badkamer op de begane grond of aan het verwijderen van drempels.  
 

Met dit formulier vraagt u ons uw aanvraag voor een Blijverslening 
voorafgaand te beoordelen. Deze goedkeuring heeft u nodig om de lening te 

kunnen krijgen.  
 
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via (0343) 56 56 00. 

 
Retouradres formulier 

Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE in Doorn of per e-mail: 
info@heuvelrug.nl. 

 
 

1. Gegevens aanvrager 

Naam en voorletters  

Burgerservicenummer  

Straat en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

 

 

 

 

 

 

mailto:info@heuvelrug.nl


2. Uit te voeren maatregelen 

 
Omschrijf in het kort de maatregelen die u gaat nemen. 

 

 
Wie voert de werkzaamheden uit? 

 

 

Startdatum werkzaamheden  

Datum werkzaamheden 

gereed 

 

 

Heeft u een bijdrage uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
aangevraagd? 
O Nee 

O Ja, op (datum):  
 

3. Gegevens van uw woning 

WOZ-waarde €  

Restwaarde van de 

hypotheek 

€ 

 

Heeft u voor de maatregelen een omgevings- en/of monumentenvergunning 
nodig? 

O Nee (ga door naar vraag 4) 
O Ja    
 

Heeft u de omgevings- en/of monumentenvergunning al aangevraagd? 
O Nee  

O Ja, op (datum):    
 

4. Bijlagen bij de aanvraag  

Stuur bij deze aanvraag de volgende bijlagen mee:  
 Een kopie van uw geldig legitimatiebewijs 

 Een offerte van de werkelijke kosten van de maatregelen 
 Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden 

 Een kopie van de laatst vastgestelde WOZ-waarde 
 Een kopie van de restwaarde van de huidige hypotheek 

 Het advies van de woonadviseur 

 



5. Verklaring 

U verklaart: 
 bekend te zijn met de voorwaarden van de Blijverslening van SVn en de 

gemeente Utrechtse Heuvelrug 
 dat de werkzaamheden waarvoor de Blijverslening wordt aangevraagd 

nog niet uitgevoerd zijn. 
 alle verstrekte gegevens naar waarheid te hebben ingevuld, inclusief de 

bijlagen. 

 
 

6. Ondertekening 

Plaats  

Datum  

Handtekening  

 


