Aanvraag

Starterslening
Wat is belangrijk om te weten voor deze aanvraag?
• U kunt de Starterslening aanvragen als
		 – u tussen de 18 en 34 jaar oud bent;
		 – u voor het eerst een woning koopt;
		 – u minimaal twee jaar in de regio Zuid-Kennemerland/IJmond
woont. Deze regio bestaat uit de gemeenten Beverwijk, Bloemen
daal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort;
		 – de aankoopsom van de woning (inclusief kosten voor ver
werving, verbeteringen en meerwerk) niet hoger is dan grens
van de Nationale Hypotheek Garantie de eerste hypotheek en
de Starterslening beide worden verstrekt met NHG;
		 – u de woning zelf gaat bewonen.
•	De Starterslening is maximaal 20% van de koopsom met een
maximum van € 40.000.

1 Gegevens aanvrager(s)
			 Aanvrager 1			

Aanvrager 2

Naam
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mail
Adres
Postcode
Woonplaats
2 Gegevens woning
Straatnaam en huisnummer
van de koopwoning
Postcode en woonplaats
Koopsom woning		 €
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1

3 Wat stuurt u mee?
			 Kopie van uw eerste recht op koop of
			 Kopie van voorlopige koopovereenkomst (alleen de bladzijden met
uw naam en het adres van de woning)
4 Ondertekening
			 Ik verklaar dat ik alle gegevens juist, volledig en naar waarheid heb
ingevuld
			 Aanvrager 1			

Aanvrager 2

Naam
Datum
Plaats
Handtekening

BEWAAR

PRINT

U moet de ingevulde en ondertekende aanvraag eerst opslaan op uw
computer.
Daarna kunt u deze aanvraag met bijlagen versturen per beveiligde mail.
U ontvangt binnen 4 weken na uw aanvraag een schriftelijke beslissing
van de gemeente.
Mail het ingevulde en ondertekende formulier en de bijlage
naar info@zandvoort.nl
of stuur het per post naar
Gemeente Zandvoort
Subsidiebureau
Postbus 2
2040 AA Zandvoort
Heeft u vragen?
Bel naar telefoonnummer 14 023, op werkdagen tussen 8.30 en 16.30
uur. Of stuur een e-mail naar info@zandvoort.nl
Het bewaren van persoonsgegevens is nodig om de gemeentelijke taken
goed uit te voeren of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
Gemeente Haarlem bewaart uw persoonsgegevens niet langer
dan nodig is. Gemeente Haarlem voert sinds 2018 ook de taken voor
gemeente Zandvoort uit.
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