
 

 

Aanvraagformulier     

 

Met de Verzilverlening kunt u aanpassingen aan uw koopwoning aanbrengen zodat u langer 

zelfstandig kunt blijven wonen. De aanpassingen moeten bijdragen aan de levensloopbestendigheid 

en toegankelijkheid van uw woning. U kunt de Verzilverlening ook gebruiken om uw woning echt 

energiezuinig te maken. 

Wij vragen u om dit aanvraagformulier volledig in te vullen. Zo kunnen we vooraf beoordelen of u 

in aanmerking kunt komen voor de Verzilverlening. Is gemeente Oss akkoord met uw aanvraag, 

dan ontvangt u van ons een “verklaring instemming Verzilverlening”. Met deze verklaring kunt u de 

definitieve aanvraag, digitaal, indienen bij het SVn.  

 

Het SVn voert een financiële toets uit en besluit definitief of u een lening kan krijgen. Zij stellen 

ook de definitieve hoogte van de verzilverlening vast en brengen bij een positieve financiële toets 

een offerte uit.  

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

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

1. Gegevens  

Aanvrager 1 

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

Geboortedatum1 ……………………………………………………………………………………………………………… 

Burgerservicenummer (BSN) …………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 

Aanvrager 2 (partner) 

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

Geboortedatum  ……………………………………………………………………………………………………………… 

Burgerservicenummer (BSN) …………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

                                                
1 Let op: u en uw medeaanvrager dienen beiden minimaal 10 jaar voor uw wettelijke AOW leeftijd te zijn. U 

kunt dit zelf nagaan via: https://www.svb.nl/nl/aow/aow-leeftijd/uw-aow-leeftijd 
 

mailto:baliebml@oss.nl
https://www.svb.nl/nl/aow/aow-leeftijd/uw-aow-leeftijd


De woning  

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

Bouwjaar    …………………………………………………… 

WOZ-waarde     €………………………………………………… 

Restschuld lopende hypotheek(en)  €………………………………………………… 

 

 

2. Te treffen maatregel(en) aan uw woning2  

Vul hier de maatregel(en) in die u wilt treffen, met een opgave van de kosten. 

Maatregel Kosten 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 

Eventueel mee te financieren kosten 

Notariskosten € 

Afsluitprovisie SVn (€475,-3) € 

Totale kosten  € 

 

Eventueel ontvangen bijdragen/subsidies 

Is er voor deze maatregelen financiële ondersteuning aan u toegekend bijvoorbeeld in de vorm van 

subsidie?  

□ Nee □ Ja, ter hoogte van      €…………………………………………… 

Totaal gevraagd bedrag Verzilverlening4    €…………………………………………… 

 

 

3. Reden van de aanpassing(en)  

Geef een korte toelichting op de reden(en) voor het treffen van de maatregelen. N.b.: De 

aanpassingen moeten bijdragen aan de levensloopbestendigheid, toegankelijkheid en/of 

verduurzaming van de woning.  

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

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

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

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

                                                
2 Kijk op www.oss.nl/verzilverlening voor informatie over  
3 Prijspeil 2020, kijk op www.svn.nl voor actuele tarieven. 
4 De lening is alleen mogelijk voor de kosten in de offertes en de bijkomende kosten, min de op grond van 
andere regelingen (te) ontvangen subsidies of ondersteuning. De lening is minimaal €2.500 en maximaal 
€50.000.  

http://www.oss.nl/verzilverlening
http://www.svn.nl/


4. Werkzaamheden  

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

vergunningencheck op www.omgevingsloket.nl zodat u weet of u een vergunning nodig heeft. Gaat 

het om een monument, dan heeft u altijd een vergunning nodig. Als u een vergunning nodig heeft, 

moet u deze eerst aanvragen. Nadat de vergunning is verleend kunt u de verklaring Verzilverlening 

aanvragen.  

 

Heeft u een omgevingsvergunning nodig?  

□ Nee □ Ja  

Heeft u de vergunning aangevraagd en is deze verleend?  

□ Nee □ Ja, aangevraagd op …-…-……  Ja, verleend op … -… -…… 

 

Wie gaat/gaan de werkzaamheden uitvoeren? 

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

 

Wanneer starten en eindigen de werkzaamheden?  

 

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

 

 

5. Ondertekening en verklaring van de aanvrager  

 

Ik verklaar dit formulier volledig en 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.  

     

Aanvrager 1      Aanvrager 2 (indien van toepassing) 

Naam:  ………………………….…………..…  Naam:  ……………………………………… 

 

Plaats en datum: ……………………………………..…   Plaats en datum: …..………………….…………..…  

 

 

Handtekening: ……………………………….…..…    Handtekening: ……..…………………………..…  

 

MEE TE STUREN BIJLAGEN  

- Offerte van de werkelijke kosten van de aanpassing.  

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

- 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, of via e-mail naar 

baliebml@oss.nl  

 

http://www.omgevingsloket.nl/
mailto:baliebml@oss.nl
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