
Aanvraagformulier blijverslening

1. Wat zijn uw persoonsgegevens?       

 Aanvrager 1 Aanvrager 2 

Naam en voorletters

Geboortedatum        –        –        –        – 

Burgerservicenummer (BSN)

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

Mailadres

2. Maatregelen

Hieronder kunt u de maatregelen invullen die u wilt treffen/wilt laten uitvoeren. In de bijlage bij dit aanvraagformulier vindt u een lijst 
met maatregelen die onder de blijverslening vallen. Voor sommige maatregelen is een omgevingsvergunning nodig. Informatie hierover 
vindt u op de website van de gemeente Emmen (https://gemeente.emmen.nl/producten/bouwen-en-verbouwen). Het is verstandig om de 
omgevingsvergunning aan te vragen voordat u de blijverslening aanvraagt.

Maatregel  Aantal Kosten 

   € 

   € 

   € 

   € 

   € 

   € 

   € 

   € 

   € 

   € 

   € 

   € 

   € 

Totale kosten / leningsbedrag   €

Offertes en vergunning 
Bij de aanvraag zijn de volgende bijlagen gevoegd (aankruisen wat van toepassing is):

 alle offertes voor de uit te voeren maatregelen

 (wanneer van toepassing) een kopie van de benodigde omgevingsvergunning(en)
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3. Aangevraagde bijdrage Wmo of andere subsidies

Is er een bijdrage aangevraagd in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of in een ander kader? 

 ja

 nee

Zo ja:

Voor welke maatregelen? 

Welke regeling? 

Wat is het bedrag van de          €
subsidie of de Wmo-bijdrage?

4. Planning

Wanneer wilt u starten met de werkzaamheden en wanneer bent u klaar?

Startdatum  Einddatum

5. Verklaring en ondertekening 

De aanvrager verklaart/de aanvragers verklaren:
a. Dat zij de Verordening blijverslening gemeente Emmen 2017 kennen.
b. Dat er nog niet gestart is met het uitvoeren van de werkzaamheden.
c. Dat zij akkoord gaan met de controle van de aangeleverde gegevens.
d. Dat zij instemmen met controle op de uitvoering van de maatregelen wanneer de gemeente daarom vraagt. Dit betekent dat zij degene 

die de controle (namens de gemeente) uitvoert toegang verlenen.
e. Dat zij de woning waarvoor de lening wordt aangevraagd zelf bewonen. 
f. Dat zij dit formulier naar waarheid hebben ingevuld.

Ondertekening       
 Aanvrager 1 Aanvrager 2 

Naam

Plaats

Datum        –        –        –        –

Handtekening

U kunt dit ingevulde en ondertekende formulier samen met de bijlagen versturen naar:
Gemeente Emmen, team Beleid Leefomgeving   Postbus 30.001   9700 RA  Emmen
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Bijlage 1
Lijst van maatregelen

• Slaapkamer + badkamer op de begane grond
• Badkamer gelijkvloers met slaapkamer
• Geschikt maken van de badkamer voor verzorging
• Verstelbaar keukenblok
• Inductie koken i.p.v. gas of elektra
• Verbreden deuren
• Aanbrengen traplift
• Automatische opener garage
• Automatische raamopener voor hoog klep-,val-of uitzetraam (met afstandsbediening)
• Gemotoriseerde (rol)gordijnen met afstandsbediening
• Extra lichtpunt (optioneel met sensor) voor looppadverlichting ‘s nachts naar toilet*
• Hang- en sluitwerk conform politiekeurmerk
• Voldoende wandcontactdozen op bereikbare plaatsen
• Optische rookmelder op slaapverdieping (op lichtnet)
• Koolmonoxidemelder
• Gasmelder
• Gasafsluiter
• Waterdetector
• Teruggebogen deurklinken
• Drempels weg of verlagen
• Vervangen voordeur met dorpel en driepuntsluiting met comfortslot
• Deurbel met geluidsversterking / lichtsignaal
• Wandbeugel bij deur (binnenzijde)
• Wandbeugel bij de deur (buitenzijde)
• Toegangspad opgehoogd of hellingbaan om niveauverschillente compenseren
• Stalen drempeloploop voor oplossen hoogteverschil (buiten)
• Buitenlamp (optioneel bewegingsmelder of schemerschakelaar)
• Verlicht huisnummer zonder extra stroomaansluiting
• Elektronisch slot per stuk 
• Sleutelkluisje voor thuiszorg
• Tweede trapleuning
• Beugel aan of vlak naast spil van de trap
• Trapleuning verlengen
• Lichtpunt met hotelschakelaar in trapgat
• Infreezen antislip randen in traptreden
• Verwijderen oude tegels en antisliptegels aanbrengen
• Antislip laag op bestaande tegels
• Beugels naast de douche
• Opklapbaar douchezitje met armleggers
• Thermostatische bad mengkraan
• Thermostatische douchemengkraan
• Verdiepen douchevloer in verband met afwatering (bij cabine)
• Bad vervangen door douche inclusief leidingen en tegelwerk
• Tweede toilet realiseren in bestaande doucheruimte
• Toilet op verdieping
• Verhoogde toiletpot plaatsen (> 46 cm)
• Opklapbare beugel aanbrengen naast het toilet
• Geschikt maken/vergroten badkamer voor verzorging
• Tl-verlichting boven kookplaat en/of aanrecht
• Eénhendelmengkraan keuken
• Inloopdouche aanbrengen

3 van 3


	aanvrager 1 naam en voorletters: 
	aanvrager 2 naam en voorletters: 
	aanvrager 1 BSN: 
	aanvrager 2 BSN: 
	aanvrager 1 adres: 
	aanvrager 2 adres: 
	aanvrager 1 postcode en woonplaats: 
	aanvrager 2 postcode en woonplaats: 
	aanvrager 1 telefoonnummer: 
	aanvrager 2 telefoonnummer: 
	aanvrager 1 mailadres: 
	aanvrager 2 mailadres: 
	offertes: Off
	offertes 1: Off
	aanvrager 1 geboortedatum dag: 
	aanvrager 2 geboortedatum dag: 
	aanvrager 1 geboortedatum maand: 
	aanvrager 2 geboortedatum maand: 
	aanvrager 1 geboortedatum jaar: 
	aanvrager 2 geboortedatum jaar: 
	kosten 1: 
	kosten 2: 
	kosten 3: 
	kosten 4: 
	kosten 5: 
	kosten 6: 
	kosten 7: 
	kosten 8: 
	kosten 9: 
	kosten 10: 
	kosten 11: 
	kosten 12: 
	kosten 13: 
	maatregel kosten totaal: 
	aantal 1: 
	aantal 2: 
	aantal 3: 
	aantal 4: 
	aantal 5: 
	aantal 6: 
	aantal 7: 
	aantal 8: 
	aantal 9: 
	aantal 10: 
	aantal 11: 
	aantal 12: 
	aantal 13: 
	maatregel 1: 
	maatregel 2: 
	maatregel 3: 
	maatregel 4: 
	maatregel 5: 
	maatregel 6: 
	maatregel 7: 
	maatregel 8: 
	maatregel 9: 
	maatregel 10: 
	maatregel 11: 
	maatregel 12: 
	maatregel 13: 
	voor welke maatregel: 
	welke regeling: 
	bedrag subsidie of Wmo-bijdrage: 
	printen 2: 
	einddatum 1: 
	einddatum 2: 
	einddatum 3: 
	einddatum 4: 
	startdatum 1: 
	startdatum 2: 
	startdatum 3: 
	startdatum 4: 
	ondertekening aanvrager 1: 
	ondertekening aanvrager 2: 
	ondertekening plaats aanvrager 1 : 
	ondertekening plaats aanvrager 1  1: 
	Keuzerondje bijdrage aangevraagd ja nee: Off
	ondertekening datum dag aanvrager 1 : 
	ondertekening datum dag aanvrager 1  1: 
	ondertekening datum maand aanvrager 1 : 
	ondertekening datum maand aanvrager 1  1: 
	ondertekening datum jaar aanvrager 1 : 
	ondertekening datum jaar aanvrager 1  1: 


