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Deel A Gegevens aanvrager(s)

Let op: gegevens aanvrager alleen invullen bij een eenmanszaak, maatschap, vof en/of vrije beroepen.

Onderstaande gegevens dient u voor alle volgens KvK (bestuurs)leden/leden/maten/vennoten/eigenaren in te vullen. 

Indien er al meer dan 2 leden zijn dan kunt u dit aanvraagformulier kopieren of nog een aanvraagformulier opvragen.

Gegevens aanvrager    

Geslacht           Man                    Vrouw

Voornamen

Tussenvoegsel

Achternaam (bij geboorte)

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adres

Postcode  

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Burgerservicenummer

Burgelijke staat          alleenstaand

           gehuwd/geregistreerd partnerschap  

           huwelijksvoorwaarden

           samenwonend

           weduwe/weduwnaar

Eerder huwelijk of geregistreerd          ja, d.d.   

partnerschap ontbonden?          nee

Heeft u inkomen uit?          loondienst

           zelfstandige onderneming

           AOW/pensioen/lijfrente 

           uitkering

           inkomen uit verhuur

           geen inkomen

           overige inkomen, namelijk:
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 Deel B Gegevens van het te financieren object

Adres

Postcode en plaats

Object is in (juridisch) eigendom          Ja         Nee

Nog geen eigendom          Ja         Nee

Koopovereenkomst getekend   d.d.

Eigendomsoverdracht vindt plaats d.d.

Is de grond in erfpacht?          Ja        Nee

Zo ja, wanneer loopt de erfpacht af?  d.d.

Hoeveel bedraagt de canon?  Per jaar €
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 Deel C Gegevens voor de financiering

Opbouw financiering

Totale investeringskosten   €

Eigen geld   €

Subsidie   €

Financiering elders   €

Te financieren bij SVn (conform toewijzingsbrief) €

Start bouw   Datum

Wordt het bedrag van de lening volledig gebruikt voor   Ja Nee

verbouwing van de woning en/of aankoop van de woning 

en/of afkoop van erfpacht?

Heeft u een financieel adviseur geraadpleegd?   Ja Nee

Mogen wij informatie over uw aanvraag vragen of  Ja Nee

verstrekken aan uw financieel adviseur?

Kantoor 

Contactpersoon

Telefoon

Bij vastlegging van de lening in een notariele akte sturen wij de stukken naar de notaris. Bij een onderhandse akte

sturen wij de akte naar de aanvrager(s). Weet u nog niet bij welk notariskantoor de hypotheekakte wordt getekend?

U kunt het notariskantoor ook opgeven in de offerte. 

Notariskantoor waar de waar de akte dient te passeren:

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats
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 De ondergetekende(n), aanvrager(s), verklaart/verklaren:
 1. Alle verstrekte gegevens naar waarheid te hebben ingevuld inclusief de bijlage(n).
 2. De checklist gelezen te hebben en voor alle situaties van de checklist die van toepassing zijn, documenten in te 

sturen.
 3. Er geen bezwaren tegen te hebben dat de verstrekte gegevens indien nodig worden geverifieerd .
 4. Er geen bezwaar tegen te hebben dat SVn de aangeleverde gegevens voor de aanvraag deelt met de instelling die 
 de Stimuleringsregeling mogelijk maakt.
 5. Kennis te hebben genomen dat alle verstrekte gegevens en nog te verstrekken gegevens worden geregistreerd 
 conform de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.
 6. Akkoord te gaan met een toetsing bij:
 - Stichting Bureau Krediet Registratie
 - Stichting Fraudebestrijding Hypotheken
 - Verificatie Informatie Systeem
 - Externe Verwijzing Applicatie
 - Overige registers op het gebied van fraude en integriteit

Naam aanvrager de heer mevrouw

Plaats   Datum

Handtekening

 Deel D Slotverklaring
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