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Aanvraagformulier Starterslening gemeente Harderwijk 
Het ingevulde formulier kunt u samen met de bijlagen sturen naar: 

e-mailadres:  info@harderwijk.nl 

postadres: Postbus 149, 3840 AC Harderwijk 

Uw gegevens  

Persoon Achternaam:  
 

Voorletter(s):   
 

Voornaam:  
 

Geboortedatum:  
 

Adres Straatnaam en huisnummer:  
 

Postcode:  
 

Plaatsnaam:   
 

Contact Telefoonnummer:  
 

E-mailadres:   
  

Woonsituatie  Op dit moment woon ik in een sociale huurwoning 
 Op dit moment woon ik in een particuliere huurwoning 
 Op dit moment woon ik bij mijn ouders / familie   
 Anders nl: 

 
 

 

Eventueel gegevens mede aanvrager 

Persoon Achternaam:  
 

Voorletter(s):   
 

Voornaam:  
 

Geboortedatum:  
 

Adres Straatnaam en huisnummer:  
 
 

Postcode:  
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Plaatsnaam:   
 

Contact Telefoonnummer:  
 

E-mailadres:   
  

Woonsituatie  Op dit moment woon ik samen met de eerste aanvrager 
 Op dit moment woon ik in een sociale huurwoning  
 Op dit moment woon ik in een particuliere huurwoning  
 Op dit moment woon ik bij mijn ouders / familie 
 Anders nl.:  

 

 

Gegevens van de woning waarvoor u de Starterslening aanvraagt 

A Bestaande woning 

Straatnaam en huisnummer: 
 

Postcode: 
 

Gemeente: Harderwijk  
 

Energielabel:  
 

Koopprijs:  
 

Verbouwkosten incl. BTW (indien van toepassing):  
 

 

B Nieuwbouwwoning 

Aanduiding project: 
 

Projectontwikkelaar: 
 

Bouwnummer: 
 

Straatnaam en huisnummer: 
 

Gemeente: Harderwijk  
 

Energielabel:  
 

Koopprijs:  
 

Kosten meerwerk incl. BTW (indien van toepassing):  
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Inschatting van het leenbedrag (definitieve vaststelling na toetsing SVn) 

 Max. leenbedrag Gewenst bedrag 

Bestaande woning Energielabel E t/m B € 25.000,-  

Energielabel A t/m A++ € 30.000,-  

 Ander Energielabel  € 30.000,-  

Nieuwbouw woning BENG of NOM € 35.000,-  

Geen BENG of NOM € 30.000,-  

 

 

U voldoet aan de voorwaarden voor een Starterslening  

 Eén van de aanvragers heeft een leeftijd tussen 18 en 40 jaar 

 Ik (wij) heb(hebben) een voorlopig koopcontract van de woning  

 Ik (wij) ga (gaan) zelf in de woning wonen 

 Geen van de aanvragers is eerder (mede)eigenaar geweest van een woning  

 Mijn (onze) eerste hypotheek is/wordt afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie 

U stuurt de volgende bijlagen mee met het aanvraagformulier 

 Kopie identiteitsbewijs van alle aanvragers 

 Kopie getekend  voorlopig koopcontract en evt. aannemingsovereenkomst 

Akkoord 

 Ik (wij) verklaar (verklaren) dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld 

 Ik (wij) geven de gemeente Harderwijk toestemming om de ingevulde gegevens te 

controleren en de gegevens te verwerken  

 

 

Datum:  

 

 

Handtekening eerste aanvrager:  

  

 

(Eventueel) Handtekening tweede aanvrager:  

 


