
Aanvraagformulier Blijverslening 
 
Met dit formulier vraagt u een blijverslening aan bij de gemeente. De blijverslening is bedoeld voor 
het renoveren van uw woning waardoor u zo lang mogelijk zelfstandig in uw eigen huis kunt blijven 
wonen. 
 

Uw gegevens 

 
Vul de gegevens in van de persoon voor wie de lening is bedoeld. 
 
Voor- en achternaam         man/vrouw 
Adres 
Postcode   Woonplaats  
Burgerservicenummer 
Geboortedatum 
E-mailadres 
Telefoonnummer 
 
Heeft u een partner? Vul dan hieronder de gegevens van uw partner in. 
Voor- en achternaam         man/vrouw 
Burgerservicenummer 
Geboortedatum 
 

Gegevens van uw woning 

 
Wat is het adres van de woning waarvoor u een blijverslening wilt aanvragen? 
 
Adres 
Postcode   Woonplaats  
 
Woont u zelf in de woning waarvoor u de lening aanvraagt? Of huurt u deze?  
Als u de woning huurt vragen we een verhuurdersverklaring, waarin staat dat de verhuurder akkoord 
gaat met de aanpassingen.  
 

Aanpassingen van de woning 

 
Welke maatregelen of werkzaamheden aan uw woning gaat u uitvoeren? 
 
Maatregelen/werkzaamheden    Kosten  Periode van uitvoering 
__________________________________________       
__________________________________________       
__________________________________________       
__________________________________________       
__________________________________________       
 
 
 



Hoe dragen de maatregelen bij aan het langer zelfstandig wonen in de woning? 
__________________________________________       
__________________________________________       
__________________________________________       
__________________________________________       
 
Heeft u voor de maatregelen een omgevingsvergunning nodig?   Ja / nee 
Zo ja, is deze vergunning al verleend?      Ja / nee 
 
Wanneer er een vergunning noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden, dient deze 
eerst verleend te zijn voordat deze aanvraag in behandeling kan worden genomen. 
 
Bent u al begonnen met het uitvoeren van de werkzaamheden?  Ja / nee 
 
Wat is de reden waarom u de maatregelen aan de woning laat uitvoeren? 

o Preventief om de woning bewoonbaar te houden voor de toekomst 
o De aanpassing is vereist vanwege een huidige medische situatie 

 
Als de aanpassing is vereist vanwege een huidige medische situatie, wanneer is de noodzaak voor het 
aanpassen van de woning ontstaan? 
__________________________________________       
__________________________________________       
 

Ondersteuning 

 
Wat zijn de totale (geraamde) kosten (incl. BTW)   €    
 
Heeft u voor de maatregelen aan uw woning subsidie of ondersteuning ontvangen vanuit een andere 
instantie of regeling? (bijvoorbeeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)?) 
 
Zo ja, welke regeling betreft het? 
            
             
 
Voor welke maatregelen heeft u subsidie ontvangen? 
__________________________________________       
__________________________________________       
 
Welk bedrag heeft u aan subsidie ontvangen?    €    
 
 
Een lening is alleen mogelijk voor de geoffreerde kosten min de ontvangen subsidies en 
vergoedingen. 
 
Welk bedrag wilt u lenen?      €    
 
Wat voor lening vraagt u aan?  Hypothecaire lening  Consumptieve lening 
 
 



Bijlagen 

 
Stuur bij uw aanvraag de volgende bijlagen mee: 

o Kopie recente offerte(s) van een aannemer/installateur/leverancier voor de te treffen 
maatregelen 

o Kopie van de benodigde vergunning(en) (indien van toepassing) 
o Kopie van de meest recente vaststelling van de WOZ-waarde 

 

Ondertekening 

 
Ik verklaar: 

o Bekend te zijn met de voorwaarden van de blijverslening van de SVn en de gemeente Goirle 
o Dat de werkzaamheden waarvoor de blijverslening wordt aangevraagd nog niet of deels 

uitgevoerd zijn 
o Alle verstrekte gegevens naar waarheid te hebben ingevuld inclusief de bijlage(n) 

 
Plaats      Handtekening 
Datum 
 
 
 
 
 


