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Aanvraagformulier Blijverslening 
Met de Blijverslening kunt u (preventief) aanpassingen aan uw eigen koopwoning aanbrengen 

zodat u langer zelfstandig in uw woning kunt blijven wonen. De aanpassingen moeten bijdragen 

aan de levensloopbestendigheid en toegankelijkheid van de woning.  

Met dit formulier vraagt u de gemeente Oss om uw aanvraag voor een Blijverslening vooraf te 

beoordelen. Wij bekijken of u in aanmerking komt voor een Blijverslening. Deze goedkeuring van 

de gemeente heeft u nodig om de lening te kunnen aanvragen.  

 

Voor vragen over de Blijverslening kunt u contact opnemen met de balie Bouwen, Milieu en 

Leefomgeving van de gemeente Oss, telefoonnummer 14 0412 of per mail: baliebml@oss.nl  

 

 

1. Gegevens van de aanvrager  

Naam en voorletters  ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adres     ……………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode en plaats   ……………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon (mobiel)  ……………………………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres    ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Gegevens van uw gemachtigde (indien van toepassing) 

Naam en voorletters   ……………………………………………………………………………………………………………… 

Burgerservicenummer   ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adres     ……………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode en plaats   ……………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon (mobiel)  ……………………………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres    ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Uit te voeren aanpassing(en) aan de woning (meerdere antwoorden mogelijk)  

Voor de Blijverslening komen de volgende kosten in aanmerking: 

Constructie: (aanpassingen aan de constructie van de woning waardoor deze toegankelijker 

wordt. Het kan ook gaan om het verhogen van de veiligheid. Denk aan aanpassingen aan 

deuren en ramen, drempels, trappen, e.d.) 

Bewegingsruimte: (aanpassingen die zorgen voor voldoende ruimte voor wonen, slapen en 

koken, gebruiks- en plaatsingsruimte voor apparatuur en bereikbaarheid van badkamer en 

toilet) 

Technische aanpassingen (domotica): (aanpassingen die via technische ingrepen het langer 

zelfstandig wonen mogelijk maken, ondersteunen en/of bijdragen aan de veiligheid en 

comfort van de bewoners) 

Bijkomende kosten: De kosten voor een (eventuele) bouwkundige rapportage, legeskosten, 

bijkomende kosten voor het krijgen van de Blijverslening, na aftrek van eventuele 

tegemoetkomingen in deze kosten. 
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Geef een korte omschrijving van de aanpassingen (VERPLICHT VELD): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Reden van de aanpassing  

De aanpassingen moeten bijdragen aan de levensloopbestendigheid en toegankelijkheid van de 

woning.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 
5. Kosten (inclusief btw)  

Totale kosten aanpassing(en)   € …………………………………………………… 

Gevraagde bijdrage van de gemeente  € …………………………………………………… 

 

6. Werkzaamheden  

Naam van de uitvoerder (aannemer/installateur/etc.)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wanneer starten en eindigen de werkzaamheden?  

Datum start: …… -…... -……...    Datum gereed: ..… -…... -…..…… 

. 

7. Gegevens van uw woning  

Gaat u uw woning aan- of verbouwen? Soms heeft u dan een omgevingsvergunning nodig. 

Doorloop op www.omgevingsloket.nl een vergunningencheck zodat u weet of u een vergunning 

nodig heeft. Gaat het om een monument dan heeft u altijd een vergunning nodig. Nog vragen? 

Neem contact op met balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving, telefoonnummer 14 0412 of mail 

naar: baliebml@oss.nl.  

 

LET OP: VOEG DE UITKOMST VAN DE VERGUNNINGENCHECK ALS BIJLAGE BIJ DEZE AANVRAAG! 

 

Als u vergunning(en) nodig heeft, moet u deze  aanvragen. Nadat de vergunning is verleend kunt u 

de Blijverslening aanvragen.  

 

Heeft u een omgevingsvergunning nodig?  

Nee   Ja  

 

Hebt u de vergunning aangevraagd en is deze verleend?  

Nee  Ja, aangevraagd op …-…-……  Ja, verleend op… -… -…… 
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8. Ondertekening en verklaring van de aanvrager 

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Samen met de bijgevoegde stukken 

geeft deze aanvraag een goed en volledig beeld van de aanpassing(en) die ik wil (laten) 

aanbrengen. Verder verleen ik de inspecteurs van of namens de gemeente Oss toestemming de 

gerealiseerde aanpassingen te controleren.  

 

Plaats: …………………….     Datum: ……-…...-…….. 

. 

 

Handtekening    Handtekening 

Aanvrager    gemachtigde  (indien van toepassing) 

 

 

 

……………………………   …………………………… 

 

 

 

Mee te sturen bijlagen  

- Offerte van de werkelijke kosten van de aanpassing.  

- De uitkomst van de vergunningencheck (www.omgevingsloket.nl) 

- Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.  

- Als u een omgevingsvergunning nodig heeft een kopie van de  verleende vergunning. 

 

Verzending  

Het ondertekende aanvraagformulier inclusief bijlagen stuurt u naar: 

Gemeente Oss, balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving, Postbus 5, 5340 BA Oss. 
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