Aanvraagformulier Goed Wonen Lening VvE
1. Gegevens ondertekeningsbevoegde contactpersoon
Naam: ____________________________________________________________________________
Straatnaam en huisnummer: __________________________________________________________
Postcode en woonplaats: _____________________________________________________________
Geboortedatum: ____________________________________________________________________
Telefoonnummer: ___________________________________________________________________
E-mailadres: _______________________________________________________________________
Naam VVE: _________________________________________________________________________
Grootte VvE (aantal woonappartementen): _______________________________________________
KvK-nummer: _______________________________________________________________________

2. Locatie woning/gebouw
Adres:_____________________________________________________________________________
Bouwjaar: __________________________________________________________________________
Energielabel: _______________________________________________________________________
Is een omgevingsvergunning nodig?
Ja/Nee* ________________________
* Indien het antwoord ja is, s.v.p. omgevingsvergunning bijvoegen

3. Beschrijving van de te treffen maatregelen
Geef hieronder een korte omschrijving van de te treffen maatregelen:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4. Planning werkzaamheden
Startdatum: ________________________________________________________________________
Einddatum: ________________________________________________________________________

5. Kosten van de te treffen maatregelen
De vragen hieronder hebben betrekking op de kosten van de te treffen maatregelen.
Totaal (geraamde) kosten (incl. BTW): €__________________________________________________
Indien van toepassing: kosten notariële akte/advies: € ______________________________________
Is op grond van een andere regeling subsidie of een lening aangevraagd voor een maatregel?
Nee ________________________
Ja, geef dan antwoord op de vragen hieronder.
Voor welke maatregel heeft u subsidie of een lening aangevraagd? ____________________________
__________________________________________________________________________________
Op welke regeling had deze aanvraag betrekking? _________________________________________
__________________________________________________________________________________
Welk subsidie- of leningsbedrag heeft u ontvangen? €______________________________________

6. Documenten ter completering van uw aanvraag
U dient bij de aanvraag, indien van toepassing, de volgende bescheiden mee te sturen:
•
•
•

•
•
•
•

(kopie) identiteitsbewijs van bestuursleden van de Vereniging van Eigenaren;
Een opgave van de te treffen verbetermaatregelen;
De werkelijke kosten van het treffen van de verbetermaatregelen alsmede een open
begroting op basis van offertes (gespecificeerd in hoeveelheden, materialen en
arbeidsuren);
Een tekening / schetsplan van de woning met voldoende maatvoering van de bestaande
en de nieuwe situatie (plattegronden, gevelaanzichten en doorsnede);
Een kopie van de eventuele omgevingsvergunning;
Een globale planning van de uitvoering van de werkzaamheden;
En alle overige voor de beoordeling noodzakelijke gegevens.

7. Verklaring en ondertekening
De aanvrager(s) verklaren:
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

Dit formulier volledig naar waarheid te hebben ingevuld;
Bekend te zijn met de voorwaarden van de Goed Wonen Lening van de gemeente Zwijndrecht,
vastgelegd in de Verordening Goed Wonen Lening Zwijndrecht;
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;
Bekend te zijn met het feit dat door SVn een kredietbeoordeling van de Vereniging van Eigenaren
dan wel haar individuele eigenaren afzonderlijk zal worden uitgevoerd;
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;
Dat de werkzaamheden waarvoor de Goed Wonen Lening wordt aangevraagd nog niet
uitgevoerd zijn;
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;
Een compleet overzicht is verschaft van alle toegekende subsidies of leningen;
Dat de bij dit aanvraagformulier gevoegde bijlagen integraal deel uit maken van deze aanvraag;
Akkoord te gaan met de controle van de aangeleverde gegevens;
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.
Zich bewust te zijn van het feit dat SVn voor het afsluiten van de lening een afsluitprovisie zal
vragen.

Aldus naar waarheid ingevuld en ingezonden met de vereiste bijlage(n),
Plaats: ____________________________________________________________________________
Datum: ____________________________________________________________________________
Handtekening aanvrager: _____________________________________________________________
Mogen we u eventueel benaderen over uw ervaringen met de Goed Wonen Lening, zodat we uw
informatie kunnen gebruiken voor communicatie over- en/of promotie van de Goed Wonen
Lening?
Ja/Nee ________________________

8. Verzending
Het ingevulde en ondertekende formulier (met bijlagen) kunt u per e-mail sturen naar:
goedwonenlening@zwijndrecht.nl
Liever per post? Verstuur alle documenten dan naar:
Gemeente Zwijndrecht
O.v.v. Goed Wonen Lening
Postbus 15,
3330 AA Zwijndrecht

