2019-04-01 / Z-67509

TOETSINGSFORMULIER AANVRAAG STARTERSLENING
1. Gegevens van aanvrager 1
Naam en voorletters _______________________________________________ Dhr. / Mw.*
Straatnaam en huisnummer ___________________________________________________
Postcode _______________ Woonplaats _________________________________________
Geboortedatum ____________________________________________________________
Heb je een woning in eigendom (gehad)?

ja / nee*

Heb je de afgelopen 10 jaar elders gewoond in verband met studie

ja / nee*

Telefoonnummer overdag __________________ avond _____________________________
Email adres: _______________________________________________________________

2. Gegevens van aanvrager 2
Naam en voorletters _______________________________________________ Dhr. / Mw.*
Straatnaam en huisnummer ___________________________________________________
Postcode ___________ Plaats ________________________________________________
Geboortedatum ____________________________________________________________
Heb je een woning in eigendom (gehad)

ja / nee*

Heb je de afgelopen 10 jaar elders gewoond in verband met studie

ja / nee*

Telefoonnummer overdag __________________ avond _____________________________
Email adres: _______________________________________________________________

3. Gegevens over het inkomen van de aanvrager(s)
Gezamenlijk belastbaar jaarinkomen

€ _________________________________________

*Doorhalen wat niet van toepassing is.
1
z.o.z.

4. Voor welke woning wordt de Starterslening aangevraagd?
Straat en huisnummer _______________________________________________________
Postcode _____________ Plaats __________________________________________________
Koopsom van de woning
Type woning

€ ______________________________ Kosten Koper
bestaande koopwoning / voormalige huurwoning*

5. Ondergetekende(n) verklaart (verklaren)
-

de aan te kopen woning zelf te gaan bewonen
bekend te zijn met de voorwaarden van de Starterslening
dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld
akkoord te gaan dat de verstrekte gegevens worden gecontroleerd

6. Ondertekening

Plaats_______________________

Datum _______________________

Handtekening aanvrager 1 ____________________________________________________

Handtekening aanvrager 2 ____________________________________________________

Bij het indienen van deze aanvraag de volgende bijlagen verstrekken:
•
een kopie van de ondertekende koopovereenkomst;
•
een kopie van een geldig legitimatiebewijs;
•
een inkomensverklaring van de Belastingdienst;
(te downloaden via Mijn Belastingdienst)
•
een kopie van uw huidige huurcontract of een verklaring verhuurder;
(uitsluitend bij aankoop van een voormalige huurwoning).

ALLEEN EEN COMPLETE AANVRAAG WORDT IN BEHANDELING GENOMEN.
Dit formulier (met bijlagen) kunt u sturen naar:
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Team Grondzaken
Postbus 401,
2410 AK Bodegraven
Of mailen naar grondzaken@bodegraven-reeuwijk.nl

*Doorhalen wat niet van toepassing is.

2
z.o.z.

