
 

 

 

 

 

Aanvraagformulier subsidie en/of lening woningverbetering 

 

Ik vraag een subsidie en/of een lening aan voor de financiering van de verbetering van mijn woning op de 

Sterrenberg. Mijn gegevens zijn: 

 

Naam:  

Adres:  

Postcode en woonplaats:  

E-mailadres:  

Telefoonnummer:  

 

De woning die ik wil verbeteren (kruis aan wat van toepassing is): 

 is de woning op het bovenstaande adres 

 ligt op een ander adres, namelijk:      

 Straat______________________________________________________Huisnr.______ 

 Postcode____________Woonplaats__________________________________________ 

 

 

AANVRAAG 

Let op: u kunt naast de subsidie ook een lening aanvragen. Kruis aan wat u zelf wenst.  

 

Subsidie 

Ik wil graag een subsidie aanvragen voor het schilderen 

van de gevelbeplating, voordeur, bergingsdeur en 

ramen. 

 

 JA → vul punt 1 in, 

op de achterzijde 

 

 NEE 

 

 

Lening 

Ik wil graag een lening aanvragen voor het isoleren van 

het dak en vernieuwen van de dakbedekking  en /of 

voor het vernieuwen van de dakrand en/of voor het 

isoleren van de gevel inclusief het vernieuwen van de 

gevelbeplating. 

 

 JA → vul punt 2 in, 

op de achterzijde 

 

 NEE 

 

Versturen: 

Stuur dit ingevulde formulier, samen 

met de gevraagde offertes, naar: 

 

College van B&W van Roermond 

T.a.v. Zakia el Haddada 

Postbus 900 

6040 AX ROERMOND 

 

Hulp  

Hulp bij invullen formulier: 

Medewerkers van De Wegwijzer Donderberg kunnen u 

helpen bij het invullen van dit formulier.  

 

De Wegwijzer, Donderie Donderbergweg 47, Roermond.  

T: 0475 - 34 51 35.  

Openingstijden: maandag- en donderdagmiddag van 

13.30-16.30u en dinsdag- en vrijdagmorgen 9.00-12.00u 

 



     

1. Aanvraag subsidie (alleen invullen indien u de subsidie wilt aanvragen) 

De totale kosten voor het schilderen van de gevelbeplating, voordeur, bergingsdeur en ramen zijn op 

basis van de offerte van de aannemer begroot op € _______________ inclusief btw.  

Ik verzoek u hierbij subsidie te verlenen voor dit bedrag.  

Ik ben mij ervan bewust dat de te ontvangen subsidie in een depot bij Van Hecke Houben Notarissen 

gestald zal worden en dat van daaruit het door mij gekozen bedrijf betaald wordt.  

 

Bijgevoegd vindt u de offerte voor het schilderwerk van een door mij gekozen, erkend bedrijf.  

 

 

2. Toestemming aanvraag lening (alleen invullen indien u de lening wilt aanvragen) 

Let op: De aanvraag voor de lening bestaat uit twee stappen. De eerste stap is  het vragen om 

toestemming bij de gemeente voor het aanvragen van een lening bij SVn. De tweede stap is de 

beoordeling door SVn van uw leningaanvraag. U bent nu bezig met de eerste stap. Een 

aanvraagformulier voor het daadwerkelijk aanvragen van een SVn-lening krijgt u samen met 

de toestemmingsverklaring toegestuurd door de gemeente.   
 

De totale kosten voor (kruis aan wat van toepassing is): 

 Het isoleren van het dak en vernieuwen van de dakbedekking 

 Vernieuwen van de dakrand 

 Isoleren van de gevel inclusief het vernieuwen van de gevelbeplating 

       zijn op basis van de offerte van de aannemer begroot op € ______________inclusief btw.   

 

Bijgevoegd vindt u de offerte voor de renovatie van een door mij gekozen, erkende aannemer. 

 

Graag kom ik in aanmerking voor een lening voor (een deel van) de kosten, met een rentepercentage 

van 1,4% en een doorlooptijd van 15 jaar.  

Daarbij heb ik gekozen voor het leenbedrag van € _______________(minimumbedrag van € 3.000 en 

een maximumbedrag van € 17.000 inclusief btw), bedoeld als financiering van maximaal de begrote 

kosten van de aannemer plus de kosten die verbonden zijn aan het opmaken van een notariële akte.  

Het resterende bedrag (indien van toepassing) van € ______________financier ik via eigen middelen.  

 

 

Door dit formulier te ondertekenen, verklaar ik eigenaar te zijn van de te verbeteren woning en het formulier 

naar waarheid te hebben ingevuld. 

 

 

Datum: __________________    Handtekening: __________________  

 

Bijlage(n):  

- Offerte(s) erkend bedrijf voor te leveren werkzaamheden 


