gemeente

Hardinxveld-Giessendam

Stimuleringslening Funderingsherstel
Aanvraagformulier
Stappenplan aanvraagproces
In het kader van de waterproblematiek binnen gemeente Hardinxveld-Giessendam wenst u in aanmerking te komen voor een
Stimuleringslening voor het opvijzelen van uw woning.
stap 1 > Aanvraag van de lening bij uw gemeente of provincie
U controleert of u voldoet aan de gestelde voorwaarden. Als u aan de voorwaarden van de gemeente zoals gesteld in de
Verordening Stimuleringslening Funderingsherstel voldoet, dient u onderstaand formulier volledig ingevuld, voorzien van
de benodigde bescheiden en ondertekend in te dienen bij gemeente Hardinxveld-Giessendam.
stap 2 > (Financiële) beoordeling van uw aanvraag
Gemeente Hardinxveld-Giessendam neemt uw aanvraag conform de procedure als vermeld in de Verordening
Stimuleringslening Funderingsherstel in behandeling en toetst uw aanvraag vervolgens op haalbaarheid. Bij een
negatieve toetsing ontvangt u een afwijzingsbericht van de gemeente. Bij een positieve toetsing ontvangt u een
toewijzingsbrief en een aanvraagset Stimuleringsregeling van Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse
gemeenten (SVn). Deze toewijzingsbrief is nog geen definitieve beslissing of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor
een Stimuleringslening Funderingsherstel.
stap 3 > U ontvangt een offerte voor de Maatwerklening
Na het ontvangen van de toewijzingsbrief en de aanvraagset wordt uw kredietwaardigheid door SVn getoetst, omdat u
een lening aangaat. Hiervoor vult u het aanvraagformulier bij deze aanvraagset in en verzamelt alle informatie die u
nodig heeft volgens de checklist. Stuur het aanvraagformulier en alle benodigde informatie naar SVn. Wilt u dat uw
aanvraag vlot verloopt? Zorg er dan voor dat uw informatie compleet is.
stap 4
SVn neemt de aanvraag in behandeling en voert een krediettoets uit. Bij een krediettoets wordt aan de hand van vooraf
vastgestelde normen bekeken of u in aanmerking komt voor de lening. Bij een positieve toetsing ontvangt u van SVn een
offerte voor de Stimuleringslening. In deze offerte staan vermeld: de hoogte van het leenbedrag, de maandtermijn, het
rentepercentage, de looptijd van de lening en de overige voorwaarden. Bij de offerte ontvangt u de Toelichting op een
Stimuleringslening en de Algemene bepalingen voor geldleningen. Bij een negatief advies informeert SVn de gemeente.
Hierover ontvangt u bericht van SVn.
Op grond hiervan kan de gemeente nog besluiten, of een maatwerklening tot de mogelijkheden behoort. Hierover
ontvangt u informatie, en moeten aanvullend vragen worden beantwoord.
stap 5
Nadat u de offerte heeft geaccepteerd, ontvangt u van SVn bericht over de verdere afwikkeling van uw lening. SVn
stuurt de benodigde stukken naar de notaris. U maakt vervolgens zelf een afspraak met de notaris voor het passeren
van de akte.
stap 6
Nadat de akte is ondertekend, is het leenbedrag beschikbaar voor uitbetaling. Vanaf dat moment betaalt u elke maand
via automatische incasso het afgesproken bedrag aan rente en aflossing.
stap 7
Het geleende bedrag wordt onder inhouding van de afsluitkosten in een bouwkrediet gestort. De nota’s van de bedrijven
die de werkzaamheden voor u uitvoeren, kunt u na goedkeuring declareren met de declaratieformulieren die u van SVn
ontvangt. Als de werkzaamheden naar tevredenheid zijn afgerond, stuurt u de declaratieformulieren met de originele
nota’s naar de organisatie die op het declaratieformulier staat vermeld. Na akkoord van deze organisatie, betaalt SVn de
kosten rechtstreeks aan de bedrijven uit. SVn betaalt nooit méér uit dan beschikbaar is in het bouwkrediet. Na afronding
van de werkzaamheden stopt het bouwkrediet.

1. Voorwaarden
Uw woning is gelegen in gemeente Hardinxveld-Giessendam?

ja

nee

Uw woning is geschikt en bestemd voor permanente bewoning?

ja

nee

Uw woning:
a. recent water binnen gekregen heeft tijdens de perioden van
wateroverlast als gevolg van hevige regenval?
b. Het dorpelpeil van uw woning lager gelegen is dan het hoogst
bekende streefpeil volgens het vigerende peilbesluit vermeerderd
met 0.60 m hetgeen middels meting is vastgesteld?

ja

nee

In geval van meerdere eigenaren van de woonruimte, dan wel
aaneengesloten woonruimten verklaren alle eigenaren dat zij geen bezwaar
hebben en in evenredige delen de daadwerkelijke kosten van de
werkzaamheden dragen?

ja

nee

U zich realiseert dat de Stimuleringslening Funderingsherstel een lening is
en u het geleende bedrag in maandelijkse termijn af moet lossen binnen de
maximale looptijd van de lening?

ja

nee

U van de Verordening Stimuleringslening Funderingsherstel en de
bijbehorende toelichting kennis genomen heeft?

ja

nee

2. Gegevens aanvrager(s)

Aanvrager 1

Aanvrager 2*

Geslacht
Voornamen
Tussenvoegsel
Achternaam (bij geboorte)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Burgerservicenummer

Man/vrouw

Man/vrouw

* met wie in de woning een gezamenlijk huishouden wordt gevoerd

3. Woninggegevens
Adres:
Postcode en woonplaats:

4. Toe te voegen bescheiden
1. Omschrijving van de te treffen Stimuleringsmaatregelen
2. Een gespecificeerde financiële onderbouwing van de opgave van de werkelijk te verwachten
kosten (bijvoorbeeld offertes)
3. Een gespecificeerde technische omschrijving van de te treffen maatregelen
4. Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden
5. Schriftelijke verklaringen van eigenaren
6. (In geval van meerdere eigenaren van de woonruimte, dan wel aaneengesloten woonruimten
verklaren alle eigenaren dat zij geen bezwaar hebben en in evenredige delen de
daadwerkelijke kosten van de werkzaamheden dragen)

Toegevoegd?
ja
ja

nee
nee

ja
ja
ja

nee
nee
nee

5. Verklaring
De ondergetekende(n), aanvrager(s), verklaart/verklaren:
1. Alle verstrekte gegevens naar waarheid te hebben ingevuld inclusief de bijlage(n);
2. Er geen bezwaar tegen te hebben dat de verstrekte gegevens indien nodig worden geverifieerd;
3. Er geen bezwaar tegen te hebben dat de aangeleverde gegevens met SVn gedeeld worden;
4. Kennis te hebben genomen dat alle verstrekte gegevens en nog te verstrekken gegevens worden geregistreerd
conform de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens;

Plaats

………………………………………………….

Datum

………………………………………………….
Aanvrager 1

Aanvrager 2

Handtekening ………………………………………………….

………………………………………………….

