
 

 

Aanvraagformulier Blijverslening Woudenberg  

 

 

 

1. Gegevens aanvrager 

Achternaam   ………………………………………………………………………………. 

Voornamen    ………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum  ………………………………………………………………………………. 

BSN nummer  ………………………………………………………………………………. 

Adres    ………………………………………………………………………………. 

Postcode en woonplaats ………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer  ………………………………………………………………………………. 

E-mailadres   ………………………………………………………………………………. 

 

Gegevens mede-aanvrager 

Achternaam   ………………………………………………………………………………. 

Voornamen    ………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum  ………………………………………………………………………………. 

BSN nummer  ………………………………………………………………………………. 

Adres    ………………………………………………………………………………. 

Postcode en woonplaats ………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer  ………………………………………………………………………………. 

E-mailadres   ………………………………………………………………………………. 

 

2. Gegevens over de woning  

Adres    ………………………………………………………………………………. 

Postcode en woonplaats ………………………………………………………………………………. 

WOZ-waarde   € ……………………………………………………………………………. 

Restschuld hypotheek € ……………………………………………………………………………. 

Gevraagde Blijverslening € ……………………………………………………………………………. 

 

3. Werkzaamheden / maatregelen 

Omschrijf hieronder kort welke werkzaamheden / maatregelen er 

uitgevoerd gaan worden.  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 

 

 

 

Wie voert de werkzaamheden uit?  …………………………………………………………. 

 Startdatum werkzaamheden   …………………………………………………………. 

 Einddatum werkzaamheden  …………………………………………………………. 

Heeft u een bijdrage uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

aangevraagd?  

O  Ja, op datum …………………………………………………………. 

O  Nee  

Heeft u voor de maatregelen een omgevings- en/of 

monumentenvergunning nodig?   

O  Ja 

O  Nee (ga door naar punt 4)  

 

Heeft u deze vergunning(en) al aangevraagd?    

O  Ja, op datum …………………………………………………………. 

O  Nee 

 

4. Ondertekening en verklaring van de aanvrager(s) 

Met het ondertekenen van deze aanvraag verklaart de aanvrager / de 

aanvragers:  

 Dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld;  

 Dat de werkzaamheden waarvoor de Blijverslening wordt 

aangevraagd nog niet zijn uitgevoerd; 

 De volgende bijlagen te hebben toegevoegd aan deze aanvraag:  

o Kopie van uw geldig legitimatiebewijs; 

o Een offerte van de werkelijke kosten van de maatregelen; 

o Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden; 

o Een kopie van de laatst vastgestelde WOZ-waarde van uw 

woning; 

o Een kopie van de restschuld van de huidige hypotheek; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Bekend te zijn met de Verordening Blijverslening Gemeente 

Woudenberg;  

 Bekend te zijn met de voorwaarden van de SVn;  

 Akkoord te gaan met de controle van de aangeleverde gegevens.  

 

 

 

Plaats:    ………………………………………………………………………………. 

Datum:    ………………………………………………………………………………. 

 

 

Handtekening aanvrager:  ………………………………………………………….

   

 

 

Handtekening tweede aanvrager: …………………………………………………………. 

 

Dit ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kunt u, inclusief bijlagen, 

afgeven bij het gemeentehuis. De openingstijden vindt u op onze website.   

 


