Belangstellenden formulier starterslening

Gemeente Gouda

gegevens van de belangstellende
naam en voorletters
adres
postcode en plaats
telefoonnummer
emailadres
geboortedatum
BSN-nummer
gegevens van de eventuele partner van de belangstellende
naam en voorletters
adres
postcode en plaats
telefoonnummer
emailadres
geboortedatum
BSN-nummer
gegevens van de aan te kopen woning
adres
postcode en plaats
overeengekomen koopsom
€
De aanvrager verklaart dat:
- hij/zij en zijn/haar partner niet eerder eigenaar van een woning is/zijn geweest;
-

hij/zij en zijn/haar partner zelf de aan te kopen woning gaan bewonen;

-

hij/zij bekend is met de voorwaarden van de starterslening;

-

dit formulier naar waarheid is ingevuld;

-

hij/zij akkoord gaat met controle van de aangeleverde gegevens.

Datum: ……………………………………

Handtekening aanvrager:………………………………

Plaats: ……………………………………

Handtekening mede-aanvrager: ………………………

Verplichte bijlagen:
-

kopie van een geldig legitimatiebewijs (van aanvrager en eventuele partner)

-

kopie van het getekende voorlopig koopcontract

-

kopie van het huidige huurcontract

-

verklaring vrijkomende huurwoning (door verhuurder ondertekend)

Na invulling en ondertekening levert u dit formulier samen met de genoemde bijlagen in bij de balie van het
gemeentehuis (Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda), of stuurt of mailt u de gegevens naar:
Gemeente Gouda
Omgevingsloket
Postbus 1086
2800 BB Gouda
emailadres: omgevingsloket@gouda.nl
Voor nadere informatie over dit formulier en/of de starterslening in Gouda kunt u contact opnemen met
Omgevingsloket gemeente Gouda, telefoonnummer 14 0182, emailadres omgevingsloket@gouda.nl.
Inhoudelijke vragen over het product Starterslening kunt u stellen aan SVn. Kijkt u daarvoor op de website
van SVn, www.svn.nl. Ook kunt u SVn bellen: 033 253 94 01.

Vervolgprocedure:
De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst beoordeeld. De gemeente beoordeelt uw aanvraag
inhoudelijk en beslist binnen 2 weken. De toekenning door de gemeente gebeurt onder voorbehoud van een
positieve krediettoets (inclusief BKR-toets) door de SVn.
Bij een inhoudelijk akkoord door de gemeente ontvangt u de aanvraagformulieren van SVn. SVn stuurt het
resultaat van de krediettoets naar de gemeente en vervolgens krijgt u bericht van de gemeente.
De totale beoordelingsprocedure zal, indien tijdig de juiste stukken zijn aangeleverd, maximaal 8 weken
duren. Dit betekent dan ook dat de ontbindende voorwaarden in de koopakte zolang moeten zijn.
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