
Digitaal aanvraagformulier Startersleningen  

 

Gegevens aanvrager 

Achternaam en voorletters *  

Adres *  

Postcode en Woonplaats *  

Geboortedatum *  

Telefoonnummer *  

E-mailadres *  

Mobiel nummer   

Nationaliteit *  

*Indien geen Nederlandse 

nationaliteit, heeft u een 

verblijfsvergunning? * 

 

      Ja        Nee 

 

Vraagt u gezamenlijk de starterslening aan? Dan moeten u en uw partner beide voldoen aan de 

voorwaarden die genoemd zijn op Gemeente (svn.nl)  

 

*Indien van toepassing:  

Achternaam en voorletters 

partner  

 

Adres  

Postcode en Woonplaats  

Geboortedatum  

Telefoonnummer  

Mobiel nummer  

*Nationaliteit  

*Indien geen Nederlandse 

nationaliteit, heeft u een 

verblijfsvergunning? 

 

      Ja        Nee 

 

 

*Deze regeling is uitsluitend van toepassing op verblijfsgerechtigde personen die op het moment van 

aanvraag zelfstandig een huurwoning of wooneenheid bewonen dan wel inwonend zijn.  

Gegevens intermediair (optioneel) 

Bedrijfsnaam  

Contactpersoon  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

 

Vragen 

1. Bent u eerder in bezit geweest van een koopwoning? * 

      Ja         Nee 

 

2. Wat is het adres / bouwnummer (indien nieuwbouw) van de woning waarvoor u de lening wilt 

aanvragen?* 

Straatnaam + huisnummer / 

bouwnummer woning 

 

Postcode    

Woonplaats  

https://www.svn.nl/gemeente/Texel#productblock-Eerste%20woning%20kopen


 

Toelichting bij vraag 3 en 4 
De starterslening is alleen beschikbaar voor woningen met een koopsom inclusief eventuele verbeter-

/meerwerkkosten tot maximaal de actuele NHG norm (Nationale Hypotheek Garantie). Zie voor de actuele 

norm de rekenhulp NHG. 

 

3. Wat is de koop(aanneem)som plus eventuele verbeter-/meerwerkkosten voor de woning? *   

€ .....  

a) De hypotheek voldoet aan de voorwaarden om een starterslening aan te vragen? * 

Zie hiervoor: voorwaarden starterslening 

      Ja         Nee 

 

4. Wilt u bij aanvang uw koopwoning verbouwen? * 

      Ja           Nee 

Zo ja: 

a) Wat zijn de verbouwingskosten: € …….  

b) Neemt u deze verbouwingskosten mee in de hypotheek?  

      Ja           Nee 

(4a en 4b zijn alleen verplicht in te vullen als 4 wordt ingevuld) 

 

Procedure 

• Na ontvangst van dit ingevulde formulier controleren wij of u in aanmerking komt om de 

Starterslening bij SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) aan te vragen.  

• Bij akkoord ontvangt u van ons een toewijzing en aanvraagformulieren voor de aanvraag 

starterslening bij Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).  

• SVn zal uw aanvraag toetsen (o.a. krediettoets) en zorgdragen voor de afhandeling van uw 

aanvraag.  

Voorwaarden 

Alle voorwaarden en overige informatie voor het aanvragen van de Starterslening kunt u hier nalezen: 
Gemeente (svn.nl). 
Meer informatie over de Nationale Hypotheek garantie kunt u op de website van NHG vinden: Een hypotheek 
met NHG - NHG. 
Sinds 5 oktober 2019 geldt op Texel de huisvestigingsverordening, om u te vestigen op het eiland dient u in 
het  bezit te zijn van een huisvestigingsvergunning. Alle voorwaarden, informatie en eventuele  aanvraag 
vindt u op: Huisvestingsvergunning (wonen op Texel) - Texel. 

Vragen? 

Heeft u algemene vragen over het aanvraagproces of de lening, dan kunt u contact opnemen met SVn. Voor 

vragen over specifieke voorwaarden van de verordening kunt u contact opnemen met de gemeente op 

telefoonnummer 14 0222 of via de e-mail gemeente@texel.nl. 

Verwerking van uw gegevens 

Om uw aanvraag correct te kunnen afhandelen vragen wij u om de gegevens op dit aanvraag formulier in te 

vullen. Wij vragen alleen informatie die wij nodig hebben om uw aanvraag voor een starterslening te 

behandelen. Kijk op Privacyverklaring - Texel om te lezen hoe wij omgaan met uw gegevens. 

 

Met het versturen van dit aanvraagformulier verklaart u het bovengenoemde gelezen, begrepen en naar 

waarheid te hebben ingevuld en gaat u akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens als hiervoor 

bedoeld. 

 

Ondertekend op: *                         Handtekening: * 

 

---------------------------                    ------------------------------ 

https://mijn.nhg.nl/
https://www.svn.nl/leningen/Texel/Starterslening
https://www.svn.nl/gemeente/Texel#productblock-Eerste%20woning%20kopen
https://www.nhg.nl/het-product-nhg/een-hypotheek-met-nhg/
https://www.nhg.nl/het-product-nhg/een-hypotheek-met-nhg/
https://www.texel.nl/direct-regelen/wonen-verhuizen-en-verbouwen/wonen/huisvestingsvergunning-wonen-op-texel
https://www.texel.nl/privacyverklaring/

