COLLEGEBESLUIT

Burgemeester en wethouders van Rozendaal;

Gelet op artikel 9 van de Regeling Toekomstbestendig Wonen Gelderland – gemeente Rozendaal;

BESLUITEN
Vast te stellen:

Aanvraagformulier gemeente Rozendaal
Regeling Toekomstbestendig Wonen – Lening

N.B. Lees a.u.b. eerst de toelichting op de website voordat u het formulier
invult: www.rozendaal.nl/toekomstbestendigwonen
Gegevens aanvrager
Naam en voorletters:

______________________________________________

Straat en huisnummer:

______________________________________________

Postcode:

______________________________________________

Woonplaats:

______________________________________________

Telefoonnummer:

______________________________________________

E-mailadres:

______________________________________________

Geboortedatum:

______________________________________________

Bent u eigenaar en (toekomstige) bewoner van de woning? Ja / Nee
Indien u geen eigenaar bent van de woning dan kunt u geen lening aanvragen.
Gaat u werkzaamheden uitvoeren aan de buitenkant van een woning of aan een
monument? Controleer dan of u een omgevingsvergunning nodig heeft op
www.omgevingsloket.nl.
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Gegevens maatregelen
Geef hieronder welke maatregelen u wilt treffen en geef hierbij een korte omschrijving.
U treft altijd minimaal één energiemaatregel.
O Energiemaatregelen:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

O Levensloopbestendige maatregelen:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

O Asbestsanering:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

O Funderingsherstel:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Gegevens uitvoerder(s) (aannemer, installateur of leverancier)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Planning en kosten
Startdatum werk:

________________________________

Totaal (geraamde) kosten incl. BTW:

________________________________

Afsluit/notariskosten (indien van toepassing): ________________________________
Gevraagde hoogte van de lening incl. BTW:

________________________________

Financiering
Geef hieronder aan welke leningsvorm u wilt aanvragen. Bij een hypothecaire
leningsvorm adviseren wij u om financieel advies aan te vragen bij een financieel
adviseur.
O Consumptieve lening

O Hypothecaire lening

O Verzilverlening

O Maatwerklening

Bijlagen
Bij de aanvraag zijn onderstaande bijlagen toegevoegd:


Kopie van offerte(s) van de te treffen maatregelen. Let er op dat uit de offerte(s),
begroting, of kostenonderbouwing duidelijk blijkt dat de maatregelen voldoen aan
de voorwaarden in de verordening.
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Verklaring
De aanvragers verklaren bij het invullen van de aanvraag:










Bekend te zijn met de voorwaarden van de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’;
Bekend te zijn met de voorwaarden van SVn, onder meer inhoudende dat er een
BKR-toetsing door SVn zal worden uitgevoerd;
Bekend te zijn met het feit dat de toezegging van de lening geheel of gedeeltelijk
kan worden ingetrokken, wanneer aan één of meer voorwaarden van de
gemeentelijke verordening niet wordt voldaan;
Dat de werkzaamheden waarvoor de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ wordt
aangevraagd nog niet uitgevoerd zijn;
Dat de te treffen voorzieningen aan de woning zullen worden gerealiseerd
overeenkomstig de in het aanvraagformulier bedoelde vergunningen;
Dat niet met de werkzaamheden zal worden begonnen, alvorens de bouw- en/of
monumentenvergunningen onherroepelijk zijn;
Dat de bij het aanvraagformulier gevoegde bijlagen integraal deel uitmaken van
deze aanvraag;
Ermee in te stemmen om – als daarom wordt verzocht – toegang te verlenen aan
een medewerker van de gemeente (of namens de gemeente), die belast is met
controle.

Ondertekening
De aanvrager verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Plaats:

Datum :

Handtekening:

Aanvraag indienen
U kunt dit aanvraagformulier inclusief bijlagen:



Persoonlijk afgeven aan de informatiebalie van de gemeente Rozendaal
Toesturen aan de gemeente Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp

Digitaal (getekend) toesturen naar h.jacobsen@rozendaal.nl
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Aldus besloten door burgemeester en wethouders van
de gemeente Rozendaal d.d. 14 april 2020

de secretaris
W.G. Pieterse-Pook

de burgemeester
drs. E. Weststeijn
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