
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lening toekomstbestendig wonen 
Gemeente Loon op zand 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

A. Aanvrager 

Voornaam  

Voorvoegsel(s)  

Achternaam  

Geboortedatum  

Straatnaam + 

huisnummer:  

 

Postcode:  

Woonplaats:  

Telefoonnummer:  

E-mail adres:   

 

B. Aanvraag 
Gegevens van de woning 

 

* Als u hier ‘Nee’ beantwoordt vragen we een verhuurdersverklaring, waarin staat dat de 

verhuurder akkoord gaat met de aanpassingen. Voeg deze toe aan dit ingevulde formulier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is het adres gelijk aan uw woonadres?  ☐ 

☐ 

Ja 

Nee 

Bent u eigenaar van de woning?* ☐ 

☐ 

Ja 

Nee 

Bent u al begonnen met het 

uitvoeren van de 

werkzaamheden? 

☐ 

☐ 

Ja 

Nee 

Let op: U kunt geen lening aanvragen 

wanneer u al begonnen bent met het 

uitvoeren van de werkzaamheden. 

Zo niet, wanneer verwacht u 

te beginnen met de 

werkzaamheden? 

 



 

Duurzaamheid: wat is het bedrag voor de te treffen maatregelen (incl. btw)? 

Warmtepomp € 

Zonnepanelen € 

Zonneboiler € 

Kleinschalige windturbine € 

Gevelisolatie € 

Dakisolatie € 

Vloerisolatie € 

Raamisolatie € 

Verwarmingsinstallatie € 

Anders, namelijk..  € 

Anders, namelijk..  € 

Totaalbedrag duurzaamheidsmaatregelen € 

 

Blijversmaatregelen: wat is het bedrag voor de te treffen maatregelen (incl. btw)? 

Bouwkundige aanpassingen (zoals slaapkamer of badkamer op de 

begane grond, gelijkvloers maken bad- of slaapkamer, enz.) 
€ 

Deuren verbreden € 

Automatische raamopener en/of deuropener € 

Aanbrengen van traplift en/of tweede trapleuning € 

Badkamer en toilet geschikt/levensloopbestendig maken € 

Domotica aanpassingen € 

Anders, namelijk..  € 

Anders, namelijk..  € 

Totaalbedrag blijversmaatregelen € 

 

 

 

 

 

 



 

Welk bedrag wilt u lenen (incl. btw)?* € 

*U kunt maximaal het totaal bedrag lenen van alle offertes bij elkaar opgeteld. Dit is 

minimaal  €2500,- en maximaal €25.000,-. 

 

* De voorwaarden per type lening vindt u in de gemeentelijke verordening, op de website van 

gemeente Loon op Zand. Deze kunnen wij op het gemeentehuis ook printen op papier. 

 

Omgevingsvergunning 

Op de website omgevingsloket.nl kunt u een omgevingsvergunningscheck doen 

 

Indien ja: 

1.2 Is deze vergunning al verleend? 

☐ Ja 

☐ Nee 

Let op: het geld van de duurzaamheidslening wordt in een bouwdepot gestort. Om beroep te 

kunnen doen op het geld dient u te beschikken over een omgevingsvergunning als die 

noodzakelijk is voor de uit te voeren werkzaamheden. 

1.3 Heeft u voor de maatregelen al subsidie of ondersteuning ontvangen vanuit een andere 

instantie of regeling?  

☐ Ja (beantwoord vraag 1.4 t/m 1.6) 

☐ Nee (sla vraag 1.4 t/m 1.6 over en ga naar 1.7) 

 

Indien ja: 

1.4 Over welke instantie en/of regeling gaat het dan? 

 

 

 

1.5 Voor welke maatregel(en) heeft u al subsidie of ondersteuning ontvangen? 

 

 

 

1.6 Welk bedrag heeft u al aan subsidie ontvangen? 

 

 

Let op. Heeft u al subsidie ontvangen, dan is de duurzaamheidslening maximaal de 

geoffreerde projectkosten min het al ontvangen subsidie bedrag. 

Welke lening wilt u aanvragen? * ☐ Persoonlijke lening 

☐ Hypothecaire lening 

☐ Verzilverlening 

1.1 Heeft u voor de maatregelen een omgevingsvergunning nodig?  

☐ Ja (ga naar vraag 1.2) 

☐ Nee (ga naar vraag 1.3) 



 

 

1.7 De aanvrager(s) verklaren: 

☐ Bekend te zijn met de voorwaarden van de lening* van SVn en de gemeente 

☐ Dat de werkzaamheden waarvoor deze lening wordt aangevraagd nog niet uitgevoerd 

of gestart zijn 

☐ Alle verstrekte gegevens naar waarheid te hebben ingevuld, inclusief de bijbehorende 

documenten 

 

*De voorwaarden van de lening staan vermeld in de ‘Verordening Duurzame Toekomstlening 

Loon op Zand’. Deze vindt u digitaal op de website, of wij kunnen deze u printen op papier. 

 

1.8 Bijlagen 

Indien mogelijk graag een kopie van recente offerte(s) van een aannemer / installateur / 

leverancier voor de te treffen maatregelen bijvoegen.  

 

BELANGRIJK: Een lening aangaan is een zorgvuldige overweging. Dit geldt voor U, maar 

ook voor de geldverstrekker SVn. Zij vragen daarom vrij veel documenten aan U, welke U 

digitaal dient aan te leveren. Heeft U hier hulp bij nodig? Neem dan contact op met de 

Formulieren Brigade: Loop binnen op maandagochtend of woensdagochtend tussen 9.30 en 

11.30 uur, Schotsestraat 4c in Kaatsheuvel of bel naar 0416-531 573. 
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