Aanvraag Blijverslening
1.

Gegevens

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

☐ja

☐nee

Als deze noodzakelijk is, is deze al aangevraagd?
Zo ja, wanneer

☐ja

☐nee
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☐weet niet

2. Te treffen maatregelen (zie bijlage: lijst van maatregelen)
Vul hier de maatregel(en) die u wilt treffen, het aantal en de kosten in:
Maatregel

aantal

TOTALE KOSTEN/LENINGSBEDRAG

3.

kosten
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Aangevraagde subsidies

Is er een subsidie en/of een bijdrage in het kader van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) aangevraagd voor een maatregel?
☐

ja

☐

nee

Zo ja:
Welke maatregelen

Welke regeling?

Subsidiebedrag/WMObijdrage?
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4. Planning van de werkzaamheden
Vul de geplande start- en einddatum voor het treffen van de maatregelen in:
Startdatum
Einddatum

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 Blijverslening;
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 Hoevelaken;
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 bij dit aanvraagformulier bijgevoegde bijlagen integraal deel uit maken van deze aanvraag;
h. Akkoord te gaan met de controle van de aangeleverde gegevens;
i. Akkoord te gaan met, als daarom wordt verzocht, het verlenen van toegang aan de medewerker van
of namens de gemeente, die controleert of de maatregelen zijn uitgevoerd;
j. Dat er nog geen aanvang is gemaakt met het uitvoeren van de maatregelen;
k. De woning waarvoor een lening wordt aangevraagd, zelf te bewonen.
Ondertekening
Aanvrager 1

Aanvrager 2

Naam

Naam

Plaats

Plaats

Datum

Datum

Handtekening

Handtekening
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6. Bij te voegen vereiste bescheiden
Bij de aanvraag zijn de hieronder aangekruiste bijlagen bijgevoegd:
☐
☐

alle offertes van de uit te voeren maatregelen
indien van toepassing: een kopie van de benodigde vergunning(en)

7. Verzending
Na invulling en ondertekening van dit formulier kunt u de aanvraag inclusief vereiste bescheiden
verzenden naar het volgende adres:
Gemeente Aa en Hunze
Postbus 93
9460 AB GIETEN
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Lijst van maatregelen, bouwkundige aanpassingen, zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 onder b van de
‘Verordening Blijverslening’, gemeente Aa en Hunze




















































Slaapkamer + badkamer op de begane grond;
Badkamer gelijkvloers met slaapkamer;
Geschikt maken van de badkamer voor verzorging;
Verstelbaar keukenblok;
Inductie koken i.p.v. gas of electra;
Verbreden deuren;
Aanbrengen traplift;
Automatische opener garage;
Automatische raamopener voor hoog klep-, val- of uitzetraam (met afstandsbediening);
Gemotoriseerde (rol)gordijnen met afstandsbediening;
Extra lichtpunt (optioneel met sensor) voor looppadverlichting 's nachts naar toilet*;
Hang- en sluitwerk, conform politiekeurmerk;
Voldoende wandcontactdozen op bereikbare plaatsen;
Optische rookmelder op slaapverdieping (op lichtnet);
Koolmonoxidemelder;
Gasmelder;
Gasafsluiter;
Waterdetector;
Teruggebogen deurklinken;
Drempels weg of verlagen;
Vervangen voordeur met dorpel en driepuntsluiting met comfortslot;
Deurbel met geluidsversterking / lichtsignaal;
Wandbeugel bij deur (binnenzijde);
Wandbeugel bij de deur (buitenzijde);
Toegangspad opgehoogd of hellingbaan om niveauverschillente compenseren;
Stalen drempeloploop voor oplossen hoogteverschil (buiten);
Buitenlamp (optioneel bewegingsmelder of schemerschakelaar);
Verlicht huisnummer zonder extra stroomaansluiting;
Elektronisch slot per stuk;
Sleutelkluisje voor thuiszorg;
Tweede trapleuning;
Beugel aan of vlak naast spil van de trap;
Trapleuning verlengen;
Lichtpunt met hotelschakelaar in trapgat;
Infreezen antislip randen in traptreden;
Verwijderen oude tegels en antisliptegels aanbrengen;
Anti-sliplaag op bestaande tegels;
Beugels naast de douche;
Opklapbaar douchezitje met armleggers;
Thermostatische badmengkraan;
Thermostatische douchemengkraan;
Verdiepen douchevloer in verband met afwatering (bij cabine);
Bad vervangen door douche inclusief leiding- en tegelwerk;
Tweede toilet realiseren in bestaande doucheruimte;
Toilet op verdieping;
Verhoogde toiletpot plaatsen (> 46 cm);
Opklapbare beugel aanbrengen naast het toilet;
Geschikt maken/vergroten badkamer voor verzorging;
TL-verlichting boven kookplaat en/of aanrecht;
Eénhendelmengkraan keuken;
Inloopdouche aanbrengen.
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