
Vooraanvraag Blijverslening Gemeente Beverwijk 
 
 
Met dit formulier vraagt u een blijverslening aan bij de gemeente Beverwijk. De 
blijverslening is bedoeld voor het renoveren van uw woning waardoor u zo lang  
mogelijk comfortabel en veilig in uw huis kunt wonen.  
 
De gemeente toetst uw aanvraag aan de voorwaarden in de verordening. Bij een 
positieve beoordeling kunt u bij SVn een definitieve aanvraag indienen. SVn  
Verricht een krediettoets en brengt de offerte uit voor het aangaan van de lening. 
 
 
 
Uw gegevens 
 
Vul de gegevens in van de persoon voor wie de lening is bedoeld. 
 
Voor –en achternaam    :   .                        
Man / vrouw   : 
Adres                               : 
Postcode    : 
Woonplaats    : 
Burgerservicenummer : 
Geboortedatum  : 
Emailadres   : 
Telefoonnummer overdag : 
 
Heeft u een partner? Vul dan hieronder de gegevens van uw partner in. 
 
Voor -en Achternaam  : 
Man / vrouw   : 
Burgerservicenummer :     
Geboortedatum  : 
 
 
Gegevens van uw woning 
 
Wat is het adres van de woning waarvoor u een blijverslening wilt aanvragen? 
 
Adres    : 
Postcode   : 
Woonplaats   : 
 
Op welke datum werd u eigenaar van de woning?     :  
Wat is de WOZ-waarde van de woning?      :  
Hoe hoog is het hypotheekbedrag dat op de woning staat?    : 
Woont u zelf in de woning waarvoor u de lening aanvraagt?  :  
 
 
 



Aanpassingen aan de woning 
 
Welke maatregelen of werkzaamheden aan uw woning gaat u uitvoeren? 
 
Maatregelen / werkzaamheden Kosten van uitvoering  
 
1.  
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
 
Wat is de reden waarom u de maatregelen aan de woning laat uitvoeren? 

0 Preventief om de woning bewoonbaar te houden voor de toekomst. 
0 De aanpassing is vereist vanwege een huidige medische situatie. 

 
Heeft u voor de maatregelen een omgevingsvergunning nodig?  
: 
Zo ja, heeft u de vergunning al aangevraagd?           
: 
Bent u al begonnen met het uitvoeren van de werkzaamheden? 
: 
 
Ondersteuning  
 
Heeft u voor de maatregelen aan uw woning ondersteuning gevraagd vanuit de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)?   0  ja   0  nee 
 
Heeft u voor de maatregelen aan uw woning subsidie of ondersteuning ontvangen vanuit een 
andere instantie of regeling?      0  ja   0  nee 
 
Zo ja, voor welke maatregelen heeft u subsidie of ondersteuning ontvangen? 
1. 
2. 
3. 
4.  
 
Welk bedrag heeft u aan subsidie of ondersteuning ontvangen? : 
 
Lening  
 
Een lening is alleen mogelijk voor de geoffreerde kosten min de ontvangen subsidie. 
 
Welk bedrag wilt u lenen?   :  
Wat voor lening vraagt u aan          0  Hypothecair         0   Consumptief 



 
Bijlagen 
 
Stuur bij uw aanvraag de volgende bijlagen mee: 

• Kopie van de offerte van de erkende aannemer / installateur / leverancier voor de te 
treffen maatregelen 

• Kopie van de meest recente vaststelling van de WOZ-waarde 
• Kopie van uw identiteitsbewijs 
• Kopie van de benodigde vergunning (indien van toepassing) 

 
 
Ondertekening 
 
Ik verklaar: 
 

• Bekend te zijn met de voorwaarden van de blijverslening van de SVn en de gemeente 
Beverwijk 

• Dat nog niet begonnen is met de uitvoering van de werkzaamheden waarvoor de 
blijverslening is aangevraagd.. 

• Alle verstrekte gegevens naar waarheid te hebben ingevuld inclusief de bijlagen 
 
 
 
 
Plaats     handtekening 
 
 
Datum 
 
 
 
U kunt een ingevuld en ondertekende vooraanvraag inclusief de bijlagen zenden naar 
gemeente Beverwijk, Postbus 450, 1940 AL Beverwijk. 
 
 
 
 
Verdere procedure 
 
Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat noodzakelijk voor het nemen van een beslissing 
stelt de gemeente u in de gelegenheid de vooraanvraag binnen vier weken te completeren. 
 
Het college van B&W laat u binnen 8 weken na ontvangst van een volledig ingevuld 
formulier weten of de aanvraag voldoet aan de vooraarden van de gemeentelijke verordening 
Blijverslening.  
 
Met een positieve gemeentelijke beschikking kunt u een definitieve aanvraag voor een 
blijverslening indienen bij SVn. Het aanvraagformulier hiervoor vindt u in het 
informatiepakket. SVn verricht een krediettoets. Bij een positieve uitkomst brengt SVn een 
offerte uit voor het afsluiten van de blijverslening.  



Maatregelen die in aanmerking komen voor een Blijverslening Beverwijk 

 

In artikel 3 van de verordening is opgenomen dat bepaalde maatregelen voor een 
blijverslening in aanmerking komen. Het betreft: 
 
a.  Maatregelen om de eigen woning van aanvrager levensloopbestendig te maken. Tot die 
maatregelen worden aanpassingen aan woningen gerekend die voldoen aan de betreffende 
basiseisen in het Handboek Woonkeur, Basispakket deel C en D of Pluspakket Zorg en die 
voldoen aan de WMO-toets voor indeling, maatvoering en WMO beleid. 
 
 
b.  Bouwkundige aanpassingen zoals opgesomd en omschreven op de lijst van maatregelen te 
weten: 
 
•  Slaapkamer + badkamer op de begane grond 
•  Badkamer gelijkvloers met slaapkamer 
•  Geschikt maken / vergroten van de badkamer voor verzorging 
•  Verstelbaar keukenblok 
•  Inductie koken i.p.v. gas of electra 
•  Verbreden deuren 
•  Aanbrengen traplift 
•  Automatische opener garage 
•  Automatische raamopener voor hoog klep-, val- of uitzetraam (met afstandsbediening) 
•  Gemotoriseerde (rol)gordijnen met afstandsbediening 
•  Extra lichtpunt (optioneel met sensor) voor looppadverlichting 's nachts naar toilet* 
•  Hang- en sluitwerk conform politiekeurmerk 
•  Voldoende wandcontactdozen op bereikbare plaatsen 
•  Optische rookmelder op slaapverdieping (op lichtnet) 
•  Koolmonoxidemelder 
•  Gasmelder 
•  Gasafsluiter 
•  Waterdetector 
•  Teruggebogen deurklinken 
•  Drempels weg of verlagen 
•  Vervangen voordeur met dorpel en driepuntsluiting met comfortslot 
•  Deurbel met geluidsversterking / lichtsignaal 
•  Wandbeugel bij deur (binnenzijde) 
•  Wandbeugel bij de deur (buitenzijde) 
•  Toegangspad opgehoogd of hellingbaan om niveauverschillente compenseren 
•  Stalen drempeloploop voor oplossen hoogteverschil (buiten) 
•  Buitenlamp (optioneel bewegingsmelder of schemerschakelaar) 
•  Verlicht huisnummer zonder extra stroomaansluiting 
•  Elektronisch slot per stuk Sleutelkluisje voor thuiszorg 
•  Tweede trapleuning 
•  Beugel aan of vlak naast spil van de trap 
•  Trapleuning verlengen 
•  Lichtpunt met hotelschakelaar in trapgat 
•  Infreezen antislip randen in traptreden 
•  Verwijderen oude tegels en antisliptegels aanbrengen 



•  Anti-sliplaag op bestaande tegels 
•  Beugels naast de douche 
•  Opklapbaar douchezitje met armleggers 
•  Thermostatische badmengkraan 
•  Thermostatische douchemengkraan 
•  Verdiepen douchevloer in verband met afwatering (bij cabine) 
•  Bad vervangen door douche inclusief leiding- en tegelwerk 
•  Tweede toilet realiseren in bestaande doucheruimte 
•  Toilet op verdieping 
•  Verhoogde toiletpot plaatsen (> 46 cm) 
•  Opklapbare beugel aanbrengen naast het toilet 
•  TL-verlichting boven kookplaat en/of aanrecht 
•  Eénhendelmengkraan keuken 
•  Inloopdouche aanbrengen. 

• Mantelzorgunits 
 
 
 
 
 
 
 


