Gemeente Haarlem

Aanvraagformulier
Blijverslening

1
Gegevens aanvrager(s)
		
Aanvrager 1										Aanvrager 2
1a

Naam en voorletters

1b

Geboortedatum

1c

Burgerservicenummer

1d

Adres

1e

Postcode en woonplaats

1f

E-mailadres

1g

Telefoonnummer

2
2a

Gegevens lening
Welk bedrag wilt u lenen?

€

Consumptief

Hypothecair

(de afsluitkosten worden
meegefinancierd)

2b Voor welk adres vraagt u de lening aan?
2c

Het gaat om een

Particuliere huurwoning (Getekende huurdersverklaring meesturen)
Koopwoning (Kopie eigendomsbewijs meesturen)

2d

Woont u meer dan 2 jaar op dit adres?

Nee

Ja

3
Omgevingsvergunning
Check of u voor de werkzaamheden een vergunning nodig heeft.
		Dat kan via www.haarlem.nl/bouwvergunning. Als u een vergunning nodig heeft, moet u deze eerst
aanvragen. Anders kunt u geen lening aanvragen.

3a

Heeft u voor de werkzaamheden
een omgevingsvergunning nodig?

Nee
Ja (Een kopie van de vergunning meesturen)

4

Gegevens werkzaamheden

4a

Welke werkzaamheden
laat u uitvoeren?

4b

Naam van de (gecertificeerde)
uitvoerder

4c

Wanneer starten de werkzaamheden?

1117

5

Bijlagen

		
		
		
		
		
		
		
6
Verklaring en ondertekening
		
		
		
		

Stuur bij uw aanvraag het volgende mee:
•
•
•
•
•
•
•

opgave van de te treffen maatregelen
financiële onderbouwing (zoals offertes en/of prijsopgaven)
planning van de werkzaamheden
kopie van de Omgevingsvergunning, als deze nodig is
plattegrond van de woning (bij koopwoning in uw bezit, anders op te vragen bij de verhuurder)
kopie geldig legitimatiebewijs
kopie eigendomsbewijs of huurovereenkomst woning

Met de ondertekening van dit formulier verklaar ik:
• alle vragen naar waarheid te hebben beantwoord en dat ik niets heb verzwegen.
• bekend te zijn met de Verordening Blijverslening gemeente Haarlem.
• 	controleurs van of namens de gemeente toestemming te verlenen de gerealiseerde maatregelen te
controleren.

Datum														Plaats
		Handtekening aanvrager 1							Handtekening aanvrager 2

		

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier met de bijlagen naar:

		 Gemeente Haarlem
		Subsidiebureau
		 Postbus 511
		 2003 PB Haarlem
		

2

De verordening Blijverslening gemeente Haarlem kunt u terugvinden op www.haarlem.nl/blijverslening

