Aanvraag beoordeling-toekenning Verzilverlening SVn
Met dit formulier vraagt u een beoordeling om in aanmerking te komen voor een
Verzilverlening bij SVn via de gemeente. Aanvragen kan vanaf de pensioengerechtigde
leeftijd. De Verzilverlening (tot maximaal € 40.000,-) is bedoeld voor het aanpassen van uw
koopwoning waardoor u zo lang mogelijk zelfstandig in uw huis kunt blijven wonen. Daarnaast
is het sedert 1 oktober 2019 mogelijk om ook energie bespaarmaatregelen mee te nemen. De
gemeente toetst met dit formulier of u aan de voorwaarden in de verordening van Wijdemeren
voldoet. Op deze aanvraag ontvangt u een besluit van het college. Met dit besluit kunt u bij de
SVn een aanvraag indienen.
Uw gegevens
Vul de gegevens in van de persoon voor wie de lening
Voor- en achternaam _______________________

is bedoeld.
Man

0 Vrouw 0

Adres ____________________________________
Postcode__________________________________

Woonplaats _______________

Burgerservicenummer _______________________

Geboortedatum ____________

E-mailadres _____________________________________________________________
Telefoonnummer ___________________

Heeft u een partner? Zo ja, vul dan hieronder de gegevens van uw partner in.
Voor- en achternaam ________________________

Man

0 Vrouw 0

Burgerservicenummer _______________________

Geboortedatum ______________

Inkomens verklaring
In de verordening, artikel 2, lid 3, is opgenomen dat het bruto inkomen van aanvrager(s) niet
meer mag bedragen dan het modaal inkomen (bron: CPB) van het jaar van aanvraag, aan te
tonen door een inkomensverklaring van de belastingdienst. Het bruto inkomen is voor 2019
vastgesteld op € 36.000,- en u geeft door het indienen van dit verzoek aan dat uw inkomen
lager is.
Gegevens van uw woning
Wat is het adres van de woning waarvoor u een verzilverlening wilt aanvragen?
Adres ____________________________________
Postcode _________________________________

Woonplaats _________________
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Op welke datum werd u de eigenaar van de woning?

__________________________

Wat is de WOZ-waarde van de woning?

__________________________

Hoe hoog is het hypotheekbedrag dat nog op de
woning openstaat?

__________________________

Aanpassingen/maatregelen aan de woning
Welke maatregelen of werkzaamheden aan uw woning gaat u uitvoeren?
Maatregelen/werkzaamheden
1.________________________________

Kosten
_____________

Periode van uitvoering
_________________

2 ________________________________

____________

_________________

3 ________________________________

____________

_________________

4 ________________________________

____________

_________________

Hoe dragen de maatregelen bij aan het langer zelfstandig wonen in de woning?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Heeft u voor de maatregelen een omgevingsvergunning nodig?
Zo ja, heeft u de vergunning al aangevraagd?
Bent u al begonnen met het uitvoeren van de werkzaamheden?

Ja
Ja
Ja

0 Nee 0
0 Nee 0
0 Nee 0

Wat is de reden waarom u de maatregelen aan de woning laat uitvoeren?
0 Preventief om de woning bewoonbaar te houden voor de toekomst
0 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
Heeft u voor de maatregelen aan uw woning ondersteuning aangevraagd
vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)?
Ja

0 Nee 0

Heeft u voor de maatregelen aan uw woning subsidie of ondersteuning
ontvangen vanuit een andere instantie of regeling?
Ja

0 Nee 0

Zo ja, voor welke maatregelen heeft u subsidie of ondersteuning ontvangen?
_____________________________________________________________________
Welk bedrag heeft u aan subsidie of ondersteuning ontvangen? _________________
Lening
Een lening is alleen mogelijk voor de geoffreerde kosten min de ontvangen subsidies of
ondersteuning. Welk bedrag wilt u lenen(tot maximaal € 40.000,-)? ________________
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Bijlagen
Stuur bij uw aanvraag de volgende bijlagen mee:
• Kopie recente offerte(s) van een aannemer/installateur/leverancier voor de te treffen
maatregelen
• Kopie van de benodigde vergunning(en) (indien van toepassing)
• Kopie van uw identiteitsbewijs
• Een inkomensverklaring van de belastingdienst over het jaar voorafgaande aan de
aanvraag

Ondertekening
Ik verklaar:
• bekend te zijn met de voorwaarden van de Verzilverlening van de SVn en de
gemeente Wijdemeren
• dat de werkzaamheden waarvoor de Verzilverlening wordt aangevraagd nog niet
uitgevoerd zijn
• alle verstrekte gegevens naar waarheid te hebben ingevuld inclusief de bijlage(n)
Plaats: ___________________________

Datum: __________________________

Handtekening:

______________________________
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