
burgerservicenummer (BSN)    cliëntnummer (indien bekend) 
 

voornamen (1e naam voluit)                       man         vrouw  
  

achternaam
     
     
geboortedatum      nationaliteit

straatnaam en huisnummer   
   

postcode       woonplaats Maassluis
         
         
telefoonnummer   

    
burgerlijke staat      
 gehuwd    weduwe/weduwnaar  samenwonend  
 ongehuwd    gescheiden    geregistreerd partnerschap  
 

burgerservicenummer (BSN)    cliëntnummer (indien bekend) 
 

voornamen (1e naam voluit)                       man         vrouw  
 

achternaam
     
     
geboortedatum      nationaliteit

WOZ waarde 2018 e

Hoogte hypotheek e

z.o.z.

Alleen met een correct ingevuld  
burgerservicenummer kan ROGplus  
uw aanvraag in behandeling nemen.

Alleen met een correct ingevuld  
burgerservicenummer kan ROGplus  
uw aanvraag in behandeling nemen.

Stuur een kopie van de WOZ 2018 + gegevens 
van uw hypotheek mee.

Aanvraag 

Blijverslening hypothecair
Let op: Met dit aanvraagformulier is uw aanvraag nog niet definitief.  

Na toestemming van ROGplus kunt u de lening aanvragen bij SVn.  
ROGplus beoordeelt uw aanvraag op inhoud.

1. Gegevens cliënt

blad 1/2

2. Gegevens partner

3. Koopwoning

U vraagt de volgende blijverslening aan: 
Hypothecaire lening (leenbedrag tussen e 2.500,- en e 30.000,-)

4. Wat stuurt u mee met dit aanvraagformulier?

Indien koopwoning:
 kopie WOZ beschikking 2018
 gegevens van uw hypotheek
 offertes

Stuur kopieën van offertes mee 
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5. Toelichting van uw aanvraag 

blad 2/2

6. Ondertekening

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 

Ik machtig ROGplus deze gegevens te controleren bij derden  
zoals de belastingdienst en de zorgverzekering. 
 

naam (of naam gemachtigde)

datum (dag, maand, jaartal)  

plaats  

handtekening (aanvrager) 

handtekening (partner)

Heeft u het formulier volledig ingevuld en 
ondertekend? Stuurt u dan het formulier 
met alle benodigde gegevens terug in een 
envelop met postzegel naar:

ROGplus

Postbus 234

3140 AE  Maassluis

Bent u al begonnen met het uitvoeren van 
de werkzaamheden?

U kunt alleen een lening aanvragen als de 
werkzaamheden nog niet zijn begonnen!

Welke maatregelen of werkzaamheden aan uw woning gaat u uitvoeren?

Maatregelen/werkzaamheden Kosten Periode van uitvoering

Hoe dragen de maatregelen bij aan hetzelfstandig wonen in de woning?
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