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BELEIDSREGEL LENING PARTICULIERE WONINGVERBETERING

B E H O R E N D E BIJ D E V E R O R D E N I N G P A R T I C U L I E R E W O N I N G V E R B E T E R I N G L E L Y S T A D ZUIDERZEEWIJK EN ATOLWIJK

« 3
BESLUIT C O L L E G E d.d.

Product:
Programma:
Onderwerp:

-

-2010

wonen
wonen en wijkontwikkeling
particuliere woningverbetering Zuiderzeewijk en Atolwijk

Beleidsinhoud:
Doel van de lening particuliere woningverbetering:
Eigenaar-bewoners van de Zuiderzeewijk en Atolwijk middels een laagrentende lening te
stimuleren hun woning op te knappen zodat de verbetering bijdraagt aan de duurzaamheid van
de woning en/of de kwaliteit en/of de uitstraling van directe woonomgeving verbetert.

Leningsvoorwaarden:
Een eigenaar-bewoner kan voor een lening in aanmerking komen:
1. Indien de eigenaar-bewoner op het moment van de aanvraag van de lening een in de
gemeente Lelystad verblijfsgerechtigd persoon is.
2. Indien de lening betrekking heeft op een woning die gelegen is in de Zuiderzeewijk of Atolwijk,
zoals aangegeven in bijlage 1a en 1 b en die in eigendom is van de eigenaarbewoner.
3. Indien tenminste de gevel of delen van de gevel aan de zichtzijde wordt gerenoveerd ,
waaronder tenminste schilderwerk en dubbele beglazing en een erfafscheiding aan de zichtzijde
wordt geplaatst. Met zichtzijde wordt bedoeld; die zijde die vanaf de openbare weg het meest
prominent zichtbaar is.
4. Indien de gevel aan de zichtzijde al is gerenoveerd , zoals bedoeld onder 3 en een
erfafscheiding aan de zichtzijde is geplaatst, kan een lening worden aangevraagd voor
verbeteringen aan de woning zoals genoemd onder 5.
5. Een lening kan worden verstrekt voor renovatie van de gevel of delen van de gevel, niet aan
de zichtzijde, het vervangen van een CV ketel, het vernieuwen van de radiatoren en renovatie
van het dak ;
6. Indien een van beide verbeteringen zoals genoemd onder 3. al is uitgevoerd , kan een lening
worden aangevraagd voor verbetering van de woning waarbij in ieder geval de verbetering van
punt 3, die nog niet is uitgevoerd , is meegenomen, en de maatregelen onder 5.
7. De verbeteringen onder 3 ,4., 5.,en 6. moeten voldoen aan de kwaliteitseisen zoals genoemd
in bijlage : kwaliteitseisen verbeteringsingrepen en het welstandbeleid van de gemeente, zie
bijlagen sneltoetscriteria en welstandgebieden Zuiderzeewijk.
8. De maatregelen kunnen door een door de eigenaar zelf te kiezen aannemer worden
uitgevoerd. De aannemer dient bij voorkeur aangesloten te zijn bij een brancheorganisatie en/ of
gecerticifeerd te zijn. Indien dit niet hert geval is, is dit voor risico van de . Het schilderwerk kan
in eigen beheer worden uitgevoerd . Alleen de materiaal kosten voor het schilderwerk kunnen ,
wanneer het schilderen in eigen beheer wordt uitgevoerd, als kosten voor de lening worden
opgevoerd.
9. De kosten voor verbetering, waarvoor een lening kan worden toegekend, bedragen minimaal
€ 2.500,- en maximaal € 40.000,10. Het college stelt de hoogte van de lening vast op basis van het advies van de SVn.
11. De lening wordt verstrekt onder de algemene voorwaarden van de SVn.
12. Extra kosten die in de lening kunnen worden meegenomen zijn: SVn-financieringskosten voor
het verkrijgen van de lening, de kosten voor de bouwvergunning, notariskosten t.b.v. de
hypotheekakte en kosten voor een bouwkundige opleveringskeuring.
13. Een lening groter dan € 15.000 wordt verstrekt onder hypothecaire zekerheid;
14. De lening wordt verstrekt zolang het plafond van het Stimuleringsfonds particuliere
Woningverbetering van € 3,5 miljoen nog niet is bereikt.

Aanvraag en
toekenning

1 .De eigenaar-bewoner die zijn woning wil aanpassen m.b.v. een SVn-lening
vraagt offertes aan bij een aannemer.
2.De eigenaar-bewoner dient alle medewerking te verlenen ter verkrijging van
een SVn-lening en alle medewerking te verlenen aan de SVn-vereisten.
3. De gemeente verricht in samenwerking met SVn een voortoets ter
verkrijging van de SVn-lening. Daaronder valt een BKR-check waardoor in een
vroeg stadium bekend is of de aanvrager een redelijke kans van slagen heeft
om een SVn-lening te krijgen.
Er wordt een raming van de totale kosten gemaakt (investering plus
bijkomende kosten).
4.De gemeente wijst de lening toe. De lening wordt verstrekt onder uitdrukkelijk
voorbehoud van een positieve krediettoets door SVn. De Toekenning van de
lening is de formele beschikking van de gemeente.
5. De gemeente stuurt samen met de aanvrager de complete aanvraag met
alle gegevens naar de SVn.
6. Financiële toets door de SVn.
7.Indien stap 6 leidt tot een positieve kredietbeoordeling, brengt de SVn een
offerte uit.
8. Na acceptatie van de offerte door de aanvrager, kan de hypotheekakte (bij
een lening groter dan € 15.000) passeren bij de notaris.
9. De lening wordt gestort in een bouwdepot en daaruit wordt op basis van
originele nota's (na materiële controle door de gemeente) uitbetaald door de
SVn.
10. Facultatief: er wordt geadviseerd een opleveringskeuring uit te laten voeren
door een bevoegd bouwkundig inspecteur, bijv. van Vereniging Eigen Huis
(VEH).
11. Na gereedmelding van de werkzaamheden en de laatste betaling uit het
bouwdepot, wordt het bouwkrediet in opdracht van de gemeente beëindigd.
I

Verdeeiregeis:

[

Het beschikbare leningenbudget wordt verdeeld op basis van de volgorde
van ontvangst van de leningaanvragen en voor zover het subsidieplafond
nog niet is bereikt.

:
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ingangsdatum:

Deze beleidsregel is van toepassing op aanvragen voor leningen
particuliere woningverbeteringen Zuiderzeewijk en Atolwijk per ....2010

Bijlagen bij de beleidsregel particuliere woningverbetering Lelystad
1. A toepassingsgebied particuliere woningverbetering Zuiderzeewijk: kaart met begrenzing
2. B toepassingsgebied particuliere woningverbetering Atolwijk; kaart met begrenzing
3. kwaliteitseisen verbeteringsingrepen met
-sneltoetscriteria kozijn- en gevelwijzigingen
-sneltoetscriteria voor erfafscheidingen
- welstandgebieden Zuiderzeewijk
4. werkgeversverklaring
5. checklist bij aanvraag lening particuliere woningverbetering
6. criteria aannemers
7. leningsvoorwaarden
8. aanvraagformulier SVn financieringsplan

Stimuleringsfonds

Volkshuisvesting

1. Gegevens aanvrager
Indien de aanvraag een bedrijf, stichting, vereniging of anderszins betreft ga naar 2

Aanvrager 2

Aanvrager 1
Naam

. m/v

.

Voorletter(s)
Geboortedatum

CP

Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer privé
Telefoonnummer werk
Sofinummer

O
O

Burgerlijke staat

CC

Heeft u inkomen uit

mam

• gehuwd / geregistreerd partner

• ongehuwd samenwonend

• ongehuwd samenwonend

• ja, d.d.

• ja, d.d.

• nee

•

I M M

ü

c

•CD
co
CD

ongehuwd

nee

• loondienst

• loondienst

•

•

uitkering

uitkering

• zelfstandige onderneming

• zelfstandige onderneming

E

o

•

• gehuwd I geregistreerd partner
Eerder huwelijk ontbonden
door echtscheiding?

0)
3

• ongehuwd

• inkomsten uit verhuur

O inkomsten uit verhuur

• anders nl.

•

anders nl.

2. Bedrijf, Corporatie, Vereniging van Eigenaren, Stichting
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Rechtsvorm
Telefoonnummer

3. Gegevens van de te financieren zaken
Te financieren object
Adres
Postcode en woonplaats
• Object is in (juridisch) eigendom

CO
<

Koopovereenkomst getekend

d.d.

Eigendomsoverdracht vindt plaats

d.d.

Is de grond in erfpacht? • ja • nee

Zo ja, wanneer loopt de erfpacht af

d.d.

Hoeveel bedraagt de canon?

Per jaar €

• Nog geen eigendom

C/3

Q Anders, nl.

Indien 2 van toepassing is ga verder naar 5

4. Financiële verplichtingen
Lopende hypothecaire leningen op dit object
1
Naam geldgever
Soort lening*
Einde looptijd lening

d.d. _

d.d.

d.d.

Oorspronkelijke hoofdsom

€

€ _

€ _

Huidig saldo lening**

€

€

€ _

Lasten per maand

€

€

_

* Bi/voorbeeld annuilair. aflossmgsvrij, spaarhypotheek, levenhypotheek, beleggingshypotheek
1

*" Volgens laalsle

saldo-ovemcbt

€ _

Lopende persoonlijke verplichtingen
Naam geldgever
Soort*
Einde looptijd

d.d.

d.d..

d.d.

Oorspronkelijke hoofdsom of kredietlimiet

€ _

€ _

Huidig saldo

€

Lasten per maand

€

€ _
€ _
€ _

_

€ _
€

* Bijvoorbeeld doorlopend krediet, persoonlijke lening

5. Gegevens voor de financiering
Opbouw financiering
Aankoop
Bouw-/verbeterkosten
Overige, nl .
Totaal exclusief financieringskosten
Af: financiering elders
Af: eigen geld
Af: subtotaal
Te financieren bij SVn, excl. financieringskosten
Bouwperiode

Start bouw

.20.

Einde bouw

.20.

6. Leningsgegevens
Gewenste rentevastperiode
Stimuleringslening SVn*

n.v.t.

Annuïteitenlening SVn

• 5 jaar •

10 jaar

• 15 jaar

Aflossingsvrije lening SVn

D 5 jaar • 10 jaar

• 15 jaar

Totaal van de leningen
* Het bedrag bij 'Strmulenngslening 'kuntu overnemen van de toewijzingsbriel die u van de gemeente hebt ontvangen. Het is het totaal van de leningdelen die in de toewtjiingsbnaf worden vermeld
bij 'Bemeentelijke Stimuleringslening, Bouwfonds Stimuleringslening, Bouwfonds Combmatielening', Hebt u nog geen toewijzing ontvangen, dan kunt u hier eventueel het bedrag invullen waarvoor u
overleg hebt gevoerd met de gemeente Weet u nog geen bedrag, dan vermeldt u hier niets.

Indien de gemeente het wenselijk acht zal door het Bemiddelend Orgaan een onafhankelijk advies aan de gemeente worden afgegeven, inzake
de haalbaarheid van de financiering. De kosten hiervoor bedragen € 55,- voor particulieren en € 135,- voor overigen. Deze kosten komen voor
uw rekening.
Notaris die de akte dient te passeren
Naam
Adres

.

Postcode en woonplaats

7. Rekeningnummer
Uw rekeningnummer (voor de incasso van de maandelijkse betalingen):

8. Slotverklaring
De ondergetekende(n), aanvrager(s), verklaart/verklaren:
1. Alle verstrekte gegevens naar waarheid te hebben ingevuld inclusief de bijlage(n);
2. Er geen bezwaar tegen te hebben dat de verstrekte gegevens, voor zover van belang voor het beoordelen van deze aanvraag, worden
geverifieerd en zonodig tevens aan het Bemiddelend Orgaan overgedragen;
3. Akkoord te gaan met een toetsing bij de Stichting Bureau Kredietregistratie inTiel met betrekking tot de financiële verplichtingen;
4. Kennis te hebben genomen dat alle verstrekte gegevens en nog te verstrekken gegevens worden geregistreerd conform de bepalingen van de
Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Plaats:
Datum.
Aanvrager 2

Aanvrager 1

Handtekening*

* Indien de aanvrager een rechtspersoon is Ibijvoorbeeld een Stichting, Vereniging, 8. V. of N. VJ, dienen de
bevoegde jbestuurslleden allen te ondertekenen met vermelding van de naam en hoedanigheid/functie

Voor meer informatie

SVN

SumulerinnslanrJs

VdkshuisïL-itiny

Postbus 15

T (033)2539401

3870 DA Hoevelaken

F (033) 253 94 24

,

Einfo@svn.nl
.

.

lwww.svn.nl
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Bijlage Kwaliteitseisen verbeterings-ingrepen.

A. Voorgevel en achtergevel.
De (voor)gevel is een bouwconstructie en tevens een uitwendige scheidingsconstructie.
Deze moet constructief veilig zijn, waterdicht of regenwerend zijn en bescherming bieden
tegen van een vloer vallen. Beweegbare delen mogen geen gevaar opleveren voor
weggebruikers. De constructie moet voldoende weerstand tegen brandoverslag hebben
volgens bouwbesluit, afdeling 2,14. Te openen delen moeten ventileren en spuien mogelijk
maken. Ramen moeten daglichttoetreding waarborgen. Een voorgevel mag niet in strijd zijn
met redelijke eisen van welstand. Verwezen wordt naar de sneltoetscriteria voor kozijn- en
gevelwijzigingen in gebieden met beperkte of stedenbouwkundige welstand. Voorgebieden
met architectonische of volledige welstand is overleg met de welstandsecretaris nodig.
Bij het vernieuwen of vervangen van de buitengevel of delen daarvan zal de nieuwe
gevelconstructie of onderdelen ten minste moeten voldoen aan de nieuwbouwvoorschriften
volgens hoofdstuk 5 van het bouwbesluit.
De warmteweerstand van ramen en deuren schiet in het algemeen tekort om te voldoen aan
de in artikel 5.2 gestelde eis. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor in kozijnen opgenomen
borstweringen (panelen). Op grond van artikel 5.3 mag daarom voor dit soort
constructieonderdelen worden volstaan met een lagere isolatiewaarde. Praktisch gezien
betekent dit voor ramen en deuren met beglazing, dat deze moeten zijn voorzien van
thermisch isolerend dubbel glas. Verder kunnen op grond van dit voorschrift binnen de
gangbare afmetingen van kozijnstijlen borstweringen worden verwezenlijkt die niet voldoen
aan de eis van het eerste lid.
Motivatie.
Als de complete voor- en achtergevel wordt vervangen, zijn de meerkosten van de thermisch isoleren beperkt. De
berekende besparing voor het compleet vervangen van de voor- en achtergevel bedraagt ca. 1300 m3 gas per
jaar. (afhankelijk van het woningtype) Groot voordeel van deze verbetering is de verhoging van het wooncomfort
en de positieve bijdrage aan de beperking van de C02-uitstoot.

B. Erfafscheiding.
Voor het afscheiden van het erf is het toegestaan om, conform de voorschriften van het
vigerende bestemmingplan en welstand, een deugdelijke en stabiele erfafscheiding te
plaatsen. Voor gebieden met beperkte of stedenbouwkundige welstand gelden de
sneltoetscriteria voor erfafscheidingen. Voor gebieden met volledige of architectonische
welstand is overleg met de welstandsecretaris nodig. Op het hebben van een erfafscheiding
berust een onderhoudsplicht.
Motivatie.
In verband met de bijzondere kenmerken van het stedebouwkundigeplan van de wijk en de eisen en wensen van
deze tijd is de wens om een meer besloten erf zeer dringend aanwezig. De erfscheidingen presenteren zich
veelal aan de wijkontsluitingsweg. Hierdoor ontstaat de wens om deze afscheiding in een deugdelijk materiaal uit
te voeren.

C. Dak en dakterrassen.
Het dak is een bouwconstructie en tevens een uitwendige scheidingsconstructie. Deze moet
constructief veilig en waterdicht (of regenwerend) zijn. Het hemelwater moet, zonder overlast
te veroorzaken, worden afgevoerd. Verwezen wordt naar het burgerrecht in het Burgerlijk
Wetboek, boek 5 o.a. artikel 52. Dit betekent dat bij begrenzing aan een woning , waarvan
het dak niet aan de buitenkant is geïsoleerd, de isolatie aan de binnenkant moet worden
aangebracht om een goede waterafvoer te waarborgen.

De constructie moet voldoende weerstand hebben tegen brandoverslag, volgens
bouwbesluit, afdeling 2,14.

D. Isolatie
Bij het vernieuwen of vervangen van de bitumineuze dakbedekking zal de nieuwe
dakconstructie ten minste moeten voldoen aan de nieuwbouwvoorschriften volgens
hoofdstuk 5 van het bouwbesluit. (Voorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid).
Het doel van dit hoofdstuk is bereiken dat de gevel, het dak en de begane-grondvloer van
een gebruiksfunctie zodanig worden geïsoleerd, dat warmte niet naar buiten kan weglekken.
Volgens het eerste lid moet de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een
toiletruimte of een badruimte een R -waarde van ten minste 2,5 m K / W hebben. Een
dergelijke eis geldt op grond van het tweede lid ook voor de begane- grondvloer boven een
kruipruimte.
2

c

Motivatie.
Als de bedekking geheel vernieuwd wordt, zijn de meerkosten van thennisch isoleren beperkt. De berekende
besparing voor alleen het vervangen van het dak bedraagt ca. 200 m3 gas per jaar. Groot voordeel van deze
verbetering is de verhoging van het wooncomfort en de positieve bijdrage aan de beperking van de C02-uitstoot.

E.„ Verwarmingstoestel.
Voor het verwarmen van de woning dient een verwarmingstoestel van voldoende capaciteit
aanwezig te zijn. Het verwarmingtoestel dient geïnstalleerd te zijn conform de plaatselijk
geldende voorschriften van de nutsbedrijven en het bouwbesluit, afdeling 3.13 ,3.14 en 4.16
en 4.17. Voor het vervangen van het verwarmingstoestel komt in aanmerking een toestel met
een hoogrendement. De hoogrendementsketel moet voorzien van het Gaskeur HR-107label. Als de ketel naast een hoog rendement voor de ruimteverwarming ook een hoog
rendement heeft op de warmwatervoorziening, dan heeft de ketel het Gaskeur HRww-label.
Motivatie.
In het kader van het vervangen van het verwarmingstoestel is het kiezen voor de meest zuinige ketel (een
HR107) een logische keuze. Wat bespaart wordt op de energierekening, is bijna altijd meer dan de extra kosten
die gemaakt worden voor de aanschaf, de installatie en de hogere onderhoudskosten van dit type ketel. De
berekende besparing voor het een HR-cv ketel is ca. 300 m3 gas per jaar. Groot voordeel van deze verbetering is
de verhoging van het wooncomfort en de positieve bijdrage aan de beperking van de C02-uitstoot.

Algemeen.
Per januari 2008 is het energielabel van kracht, welke per 1 januari 2010 is verbeterd. Hoe
gunstiger het energie verbruik hoe beter de klassering zal zijn. (vergelijkbaar koelkastlabels
At/mG). De voornoemde maatregelen dragen positief bij aan het behalen van een zo
gunstig mogelijke labeling.
Tekst hoofdstuk 5 uit het bouwbesluit
Voorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid
Afdeling 5.1. Thermische isolatie, nieuwbouw
Artikel 5.1
1. Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat wannteveriies door overdracht of
geleiding voldoende is beperkt.
2. Voorzover vooreen gebruiksfunctie in tabel 5.1 voorschriften zijn aangewezen,
wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door
toepassing van die voorschriften.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 5.1
geen voorschrift is aangewezen.

Tabel 5.1
leden van toepassing

gebruiksfunctie
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Log ieaf unctie
a een niet-verwarmde logieefunctie
b een verwarmde logiesfunctis
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Algemeen
Artikel 5.2
1. Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of
een badruimte, heeft een volgens NEN 1068 bepaalde warmteweerstand van ten
minste 2,5m -KJW.
2. Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte
of een badruimte en een kruipruimte, met inbegrip van de op die constructie
aansluitende delen van andere constructies, voorzover die delen van invloed zijn op
de warmteweerstand, heeft een volgens NEN 1068 bepaalde warmteweerstand van
ten minste 2,5 m KA/V.
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3. Een inwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt tussen een
verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, en een ruimte die niet wordt
verwarmd of die wordt verwarmd voor uitsluitend een ander doel dan het verblijven
van mensen, heeft een volgens NEN 1068 bepaalde warmteweerstand van ten
minste 2,5 m -KW.
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4. De uitwendige scheidingsconstructie van een woonwagen heeft een volgens NEN
1068 bepaalde warmteweerstand van ten minste 2 m 'KAN.
5. Het eerste tot en met derde lid gelden niet, indien het verblijfsgebied uitsluitend
wordt verwarmd vooreen ander doel dan het verblijven van mensen of niet wordt
verwarmd.
Deur, raam, kozijn
Artikel 5.3
1. In afwijking van artikel 5.2, hebben ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te
stellen constructie-onderdelen, gelegen in een scheidingsconstructie als bedoeld in
dat artikel, een volgens NEN 1068 bepaalde warmtedoorgangscoëfficiënt van ten
hoogste 4,2 W/m'.K.
2. De oppervlakte van ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen
constructie-onderdelen, gelegen in een uitwendige scheidingsconstructie van een
woonwagen is niet meer dan 50% van de gebruiksoppervlakte van de woonwagen.
Thermische isolatie-index
Artikel 5.4
Op een woonwagen met een volgens NEN 1068 bepaalde thermische isolatie-index van
ten minste 8 zijn de artikelen 5.2 en 5.3 niet van toepassing.
Vrijgesteld
Artikel 5.5
1. Artikel 5.2, eerste tot en met derde lid, en artikel 5.3 zijn niet van toepassing voor
een deel van de totale oppervlakte aan scheidingsconstructies, dat overeenkomt met
ten hoogste 2% van de gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie.
2. Artikel 5.2, vierde lid, en artikel 5.3, eerste lid, zijn niet van toepassing vooreen
deel van de totale oppervlakte aan scheidingsconstructies, dat overeenkomt met ten
hoogste 2% van de gebruiksoppervlakte van de woonwagen.
Verbouw
Artikel 5.6
1. Burgemeester en wethouders kunnen voor het gedeeltelijk veranderen of het
vergroten van een bouwwerk ontheffing verlenen van artikel 5.2, eerste tot en met
derde lid, voor de ten minste aan te houden warmteweerstand tot een niveau dat niet
meer dan 1,2 m - KAN lager is. Voorramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te
stellen constructie-onderdelen geldt geen voorschrift voorde
warmtedoorgangscoëfficiënt.
2. Burgemeester en wethouders verlenen bij het geheel vernieuwen van een
bouwwerk geen ontheffing van de artikelen 5.2 tot en met 5.5.
3. Burgemeester en wethouders kunnen bij het geheel of gedeeltelijk veranderen of
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het vergroten van een woonwagen ontheffing verlenen van artikel 5.2, vierde lid,
voor de ten minste aan te houden warmteweerstand tot een niveau dat niet meer dan
1 m -KAN lager is. Voorramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen
constructie-onderdelen geldt geen voorschrift voorde warmtedoorgangscoëfficiënt.
4. Burgemeester en wethouders kunnen bij het geheel of gedeeltelijk veranderen of
het vergroten van een woonwagen ontheffing verlenen van artikel 5.4 tot een
niveau dat niet meer dan 4 lager is.
Tijdelijke bouw
Artikel 5.7
Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk is artikel 5.2 van overeenkomstige
toepassing, waarbij de warmteweerstand ten minste 1,3 m - KAN bedraagt. Voorramen,
deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen geldt geen
voorschrift voorde warmtedoorgangscoëfficiënt.
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WELSTANDSNOTA
Hebt u plannen om te verbouwen en betreft het het uitvoeren

ria, dan kan dit bouwplan voorgelegd worden aan de

van kozijn- of gevelwijzigingen? Vergeet dan niet na te gaan of
u een bouwvergunning nodig heeft. Hiervoor kunt u van 9.00 -

welstandscommissie (dan wel een namens haar gemandateerd
lid). Deze maakt bij de beoordeling gebruik van de gebieds-

12.00 uur terecht in het stadhuis bij de front-office van de

gerichte en de algemene welstandscriteria die u kunt

afdeling Ruimtelijke Dienstverlening en op www.lelystad.nl.

vinden in de welstandsnota.

Uw bouwplan wordt aan het loket beoordeeld door een door
burgemeester en wethouders gemandateerde loketmedewer-

Lef op:

ker. Deze kijkt of het bouwplan voldoet aan de door de

de sneltoetscriteria zijn alleen van toepassing op de gebieden

gemeente vastgestelde sneltoetscriteria voor KOZIJN- EN

met beperkte of stedenbouwkundige welstand! Op de gebieden

GEVELWIJZIGINGEN

met volledige of architectonische welstand zijn de sneltoetscri-

In deze folder staan de sneltoetscriteria waaraan de bouwplan-

teria niet van toepassing. De sneltoetscriteria zijn ook niet van

nen voor het bouwen en aanpassen van KOZIJN- EN GEVELWIJZIGINGEN, worden getoetst. Indien uw bouwplan niet vol-

toepassing op de achterkanten van woningen, gelegen in de
gebieden met beperkte of stedenbouwkundige welstand, daar

doet aan deze criteria of is er sprake van een bijzondere situa-

deze achterkanten welstandvrijzijn.

tie waarbij twijfel bestaat over de toepasbaarheid van de crite-

SIMELTOETSCRITERIA KOZIJN- EN GEVELWIJZIGINGEN

Omschrijving en uitgangspunten

De onderstaande criteria zijn alleen van toepassing voor gevel-

Van een kozijn- of gevelwijziging is sprake bij het veranderen of

wijzigingen in de voorgevel en de naar de weg of openbaar

verplaatsen van een kozijn, kozijninvulling, luik of gevelpaneel.

groen gekeerde zijgevel. De gevelwijziging in de achtergevel en

Omdat de opbouw en indeling van de gevel een belangrijk

in de niet naar de weg of openbaar groen gekeerde zijgevel zijn

onderdeel is van de architectonische vormgeving van het

welstandsvrij.

gebouw en/of de straatwand moeten ook de kozijn- of gevelwijzigingen zorgvuldig worden ingepast. Samenhang en ritmiek

maatvoering:

in straatwanden mogen niet worden verstoord door incidentele

-

kozijn- of gevelwijzigingen. Met name een kozijn- of gevelwijziging in de voorgevel of zijgevel als deze gekeerd is naar de

nieuwe gevelopeningen zijn gelijk of aan een afgeleide van
de bestaande of oorspronkelijke gevelopeningen

-

weg of het openbaar groen vraagt om een zorgvuldige vormge-

profielafmetingen van het kozijnen en/of het raamhout
overeenkomstig bestaand of oorspronkelijk

ving. Een kozijn- of gevelwijziging moet passen bij het karakter
van het hoofdgebouw en de karakteristiek van de omgeving.

vormgeving:

Een naoorlogse woning vraagt bijvoorbeeld om andere vorm-

-

geving dan een historisch pand uit de 1 9 * eeuw.

gevelwijziging blijft in overeenstemming met de architectuur/tijdsbeeld van de oorspronkelijke gevel

Het uitgangspunt van de sneltoetscriteria is dat de oorspronke-

-

lijke of originele vormgeving in elk geval niet strijdig is met
redelijke eisen van welstand. Belangrijke te handhaven kenmer-

de samenhang van de gevel op de begane grond en verdiepingen) blijft behouden

-

ken daarbij zijn de maatvoering van de negge en profilering van

kozijn- of raamindelingen, sprake van een geringe wijziging
door toevoegen of weglaten van stijlen, dorpels, roedes of

het kozijn en het raamhout. De materialisering en (mate aan)
detaillering is voornamelijk afhankelijk van het gebiedsgerichte

samenhang en ritmiek van de straatwand blijft behouden

ramen
-

beoordelingskader.

gevelopeningen blijven open en worden niet geblindeerd
met panelen of schilderwerk

Wijzigingen in de gevel die contrasteren met het hoofdgebouw

details die kenmerkend zijn voor de oorspronkelijke architectuur behouden. Bijvoorbeeld lateien, onderdorpels,

of de directe omgeving zullen altijd aan de welstandscommis-

raamlijsten, speklagen, rollagen, metselwerkversieringen,

sie voorgelegd.

dakgoten, ornamenten etc.

Welstandscriteria voor kozijn of gevelwijzigingen

materiaal en kleur:

Een kozijn- of gevelwijziging is niet in strijd met redelijke eisen

-

van welstand als aan onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan. Voldoet een kozijn- of gevelwijziging niet aan onderstaande criteria of is er sprake van een bijzondere situatie of

-

gerede twijfel aan de toepasbaarheid van de sneltoetscriteria

welstandscommissie om advies worden gevraagd.

fig. 9 sarrtenhanaï
straatbeeld verstoord
door afwijkende kozijnen

stalen kozijn- en raamprofielen vervangen door aluminium
renovatieprofielen, alleen aluminium kan de dimensionering

dan kan de bouwaanvraag voor advies aan de welstandscommissie worden voorgelegd. In geval van een beschermd monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht zal altijd de

materiaal- en kleurgebruik overeenkomstig of gelijkwaardig
aan de reeds aanwezige materialen en kleuren van het
hoofdgebouw

en profilering van staal benaderen
-

kunststof kozijnen bij vervanging van houten kozijnen, en
zo ja, dan oorspronkelijke of gelijkwaardige profilering van
houten kozijn toepassen

fig. 10 nóg meer verste
ring door afwijkend
materiaal voor kozijnen
en gevelvlak

4

fl|. 11 bestaande indeling gerespecteerd bij
vervanging

Sneltoetscriteria voor ERFAFSCHEIDINGEN
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Hebt u plannen om te verbouwen en betreft het het aanbren-

bouwplan voorgelegd worden aan de welstandscommissie

gen van een erfafscheiding? Vergeet dan niet na te gaan of u
een bouwvergunning nodig heeft. Hiervoor kunt u van 9.00 -

(dan wel een namens haar gemandateerd lid). Deze maakt bij
de beoordeling gebruik van de gebiedsgerichte en de algeme-

12.00 uur terecht in het stadhuis bij de front-office van de

ne welstandscriteria die u kunt vinden in de welstandsnota.

afdeling Ruimtelijke Dienstverlening en op www.lelystad.nl. Uw
bouwplan wordt aan het loket beoordeeld door een door bur-

Let op:

gemeester en wethouders gemandateerde loketmedewerker.

de sneltoetscriteria zijn alleen van toepassing op de gebieden

Deze kijkt of het bouwplan voldoet aan de door de gemeente

met beperkte of stedenbouwkundige welstand! Op de gebieden

vastgestelde sneltoetscriteria voor ERFAFSCHEIDINGE N.

met volledige of architectonische welstand zijn de sneltoetscri-

In deze folder staan de sneltoetscriteria waaraan de bouwplan-

teria niet van toepassing. De sneltoetscriteria zijn ook niet van

nen voor het bouwen en aanpassen van ERFAFSCHEIDINGEN.

toepassing op de achterkanten van woningen, gelegen in de

worden getoetst. Indien uw bouwplan niet voldoet aan deze

gebieden met beperkte of stedenbouwkundige welstand, daar
deze achterkanten welstandvri] zijn.

criteria of is er sprake van een bijzondere situatie waarbij twijfel
bestaat over de toepasbaarheid van de criteria, dan kan dit

Omschrijving en uitgangspunten

De onderstaande criteria zijn alleen van toepassing voor erfaf-

Een erfafscheiding is een bouwwerk, bedoeld om het erf af te

scheiding op het voorerf en het naar de weg of openbaar groen

bakenen van een buurerf of van de openbare weg.

gekeerd zijerf. De erfafscheidingen op het achtererf en aan de

Erfafscheidingen aan de openbare weg zijn van grote invloed

niet naar de weg of openbaar groen gekeerde zijgevel zijn wel-

op de ruimtelijke kwaliteit. De gemeente streeft ernaar een
rommelige indruk door een te grote verscheidenheid aan erfafscheidingen te voorkomen. Vooral in nieuwbouwwijken is dit

stands vrij.
maatvoering:

een belangrijk punt, omdat het groen hier de eerste jaren nog

-

niet volgroeid is.

hoogte maximaal 1.00 m. als erfafscheiding wordt geplaatst
voor de voorgevel of op minder dan 1,00 m. afstand achter

Erfafscheidingen moeten passen bij het karakter van de omgeving. In het buitengebied bijvoorbeeld zijn dichte, gebouwde

de voorgevel
-

hoogte maximaal 2.00 m. als erfafscheiding wordt geplaatst
op minimaal 1.00 m afstand achter de voorgevel

erfafscheidingen bijna altijd storend. Hier dient bij voorkeur te
worden gewerkt met hagen en windsingels, eventueel in com-

vormgeving:

binatie met onopvallend open gaaswerk zonder puntdraad. In
sommige gevallen is een open hekwerk ook voorstelbaar, zoals

-

bijvoorbeeld bij landgoederen.
Erfafscheidingen moeten op een zorgvuldige en professionele

indien van toepassing, volledig te begroeien gazen hekwerken, als drager voor beplanting

materiaal en kleur:

manier worden geplaatst. Een lange, gesloten, slecht onderhouden schutting wekt bij velen het gevoel op van verloedering
en sociale onveiligheid. Begroeide hekwerken en beplantingen
hebben een open en vriendelijke uitstraling.

-

terughoudend materiaal- en kleurgebruik, vermijden van
contrast met bebouwing in omgeving

-

bij houtwerk, houten planken zo toegepast dat geen beeld
van een dicht paneel ontstaat en plaatsing achter de voorgevelrooilijn

Welstandscriteria voor erfafscheidingen

-

Het plaatsen van een erf- of perceelafscheiding is niet in strijd

bij metselwerk, metselwerk conform het hoofdgebouw,
waarboven mogelijk metalen stijlen met gazen hekwerk in

met redelijke eisen van welstand als aan onderstaande snel-

een donkere kleur of schotten van houten planken tussen

toetscriteria wordt voldaan. Voldoet een erf- of perceelafscheiding niet aan onderstaande criteria of is er sprake van een bijzondere situatie of gerede twijfel aan de toepasbaarheid van de
sneltoetscriteria dan kan de bouwaanvraag voor advies aan de
welstandscommissie worden voorgelegd. In geval van een

gemetselde penanten
-

toepassing gebruikelijke materialen; dus geen beton, kunststof, staal (uitgezonderd gazen hekwerk), golfplaat, damwandprofielen, rietmatten

beschermd monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht zal altijd de welstandscommissie om advies worden
gevraagd.

x
fig. 16 te hoog inferieure materia
en

fig. 17 geen afstemming op omge
ving, grof materiaal

fig. 18 onsamenhangend materiaal
en kleurgebruik

fig. 19 de beste oplossing heeft
geen vergunning nodig

9

m

hrl hrt m . .

II
I

I

i

I

I

CO

co
CD

CD

a
CO

0)

0)
O)

CO

i

SIMMS

co
CD
CD

CD
Cu

CO

CD

CD

CD

CD

O)

CD

LU
LU

N

or

LU

N

•

LU

CM

LU
CQ

LU

O
#

Iff

CO

LU

i

co
CD

co

CD

IN TE VULLEN DOOR DE WERKGEVER

WERKGEVERSVERKLARING
Benodigd bij een aanvraag voor een SVn-Financieringsplan.
Gegevens
Werkgever

Naam werkgever
Adres werkgever
Postcode en woonplaats:

Gegevens
werknemer

ü man

• vrouw

Naam werknemer:
Adres werknemer:
Postcode en woonplaats:
Geboortedatum:
In dienst sinds:

(dag.maandjaar)

Functie:
Aard van het
dienstverband

De werknemer heeft:

• een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of is
aangesteld in vaste dienst
• een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of is
aangesteld in tijdelijke dienst tot
• inkomen uit een flexibele arbeidsrelatie, nl:
(bijv. uitzend-.inval- of oproepkracht)

Is er sprake van een proeftijd?

• nee
• ja
Zo ja, is de proeftijd verstreken?

Zijn er voornemens het dienstverband binnenkort
te beëindigen? Zo ja, toelichting:

Directeur / aandeelhouder:
Verklaring
voortzetting
dienstverband
(indien van
toepassing)

Inkomen

Lening/
Loonbeslag

• nee

• ja

• ja

• nee

• ja

nee

• ja

Bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde
ü

bedrijfsomstandigheden wordt de
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij

(extra handtekening en firmastempel)

beëindiging daarvan opgevolgd door een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd:

Naam ondertekenaar:

1.

Bruto jaarsalaris

€

2.

Vakantietoeslag

3.

Onregelmatigheidstoeslag

4.

Vaste 13" maand

€

5.

Provisie

€

6.

Vaste eindeiaarsuitkerina

€

7.

Overwerk

€

8.

..

1

(basissalaris excl. overwerk e.d.)

€

2

€

4

3

4

3

4

€

Is door u een onderhandse lening aan de
werknemer verstrekt?

• nee

• ja zo ja, ingangsdatum

hoofdsom €
Is op het loon van de werknemer
loonbeslag gelegd?

v

• nee

• nee

looptijd

jaarlast €

• ja

Zo ja, tot
€
per maand
' Het bruto jaarsalaris van het gebruikelijke aantal werkweken in de bedrijfstak.
BIJ vakantiebonnen: 100% van de waarde van de vakantiebonnen.
Onder vast wordt verstaan' in de arbeidsovereenkomst vastgelegde onvoorwaardelijke inkomensbestanddelen.
Indien structureel sprake is van onregelmatigheidstoeslag, provisieregeling en/of overwerk: het bedrag over de laatste 12 maanden.

2)
3)
4)

Ondergetekende verklaart namens de werkgever dat alle
gegevens naar waarheid zijn ingevuld.
Naam ondertekenaar
Voor eventuele verificatie kan
contact worden opgenomen met:

Getekend te

d.d

Handtekening
En firmastempel:
Naam:

tel.:
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B E D R I J F O F STICHTING

GEGEVENS OVER DE W E :

•
•
•
•
•
•

het meerjarenonderhoudsplan (MOP)
de jaarrapporten van de laatste twee jaar
de splitsingsakte
de statuten
het moederbesluit
de notulen van de vergadering met betrekking tot de besluitvorming
betreffende de voorgenomen financiering

•
•
•

de statuten
een uitreksel van de Kamer van Koophandel
jaarrapporten (balans en verlies- en winstrekening) van de laatste
drie jaar opgemaakt door een erkend bureau

GEGEVENS OVER HET BEDRIJF C.Q. STICHTING:

GEGEVENS OVER HET TE FINANCIEREN OBJECT EN LOPENDE FINANCIERINGEN
GEGEVENS OVER HET TE FINANCIEREN OBJECT:

•
•
•

het eigendomsbewijs van de onroerende zaak
de subsidiebeschikking(en)
saldobiljet restantschuld hypothecaire lening

•

een opgave van het te betalen bedrag aan rente en/of aflossing, d.m v
een kopie offerte of bankafschrift
bij een spaar-, leven- of beleggingshypotheek: opgave van de
maandelijks te betalen spaar- en risicopremie, d.m.v. een kopie offerte
of bankafschrift

GEGEVENS OVER DE LOPENDE HYPOTHEKEN:

•

GEGEVENS OVER ANDERE FINANCIERINGEN

•
•

het laatste saldobiljet van de lening(en) of krediet(en)
een opgave van het te betalen bedrag aan rente en/of aflossing per
maand, d.m.v. een leningovereenkomst of bankafschrift

•

het aftossings- en opheffingsbewijs

•

melding algehele aflossing lening

•

de offerte voor de af te sluiten lening / het krediet

•
•
•

toelichting van de reden van de achterstanden met bewijsstukken
naam en adres van de schuldeisers
kopieën van de contracten en/of de betalingsregeling(en)

•
•

saldobiljet hypothecaire schuld
wijzigingsovereenkomst of leningovereenkomst

WANNEER U ONLANGS EEN FINANCIERING HEEFT
AFGELOST:

WANNEER U BIJ EEN ANDERE GELDGEVER EEN
FINANCIERING GAAT AFSLUITEN:
ALS U ACHTERSTAND(EN) IN BETALING HEBT
GEHAD GEDURENDE DE LAATSTE 5 JAAR:

Bij wijzigen vervanging of oversluiting van de
lening

Indien er sprake is van Nationale Hypotheek Garantie kunnen aanvullende gegevens benodigd zijn.

ê

CHECKLIST

W E L K E BIJLAGEN ZIJN NOODZAKELIJK?

Het is nodig alle stukken in tweevoud in te leveren. Deze stukken worden niet retour gezonden. Wij adviseren u een origineel
exemplaar van de ingezonden stukken in uw bezit te houden.
GEGEVENS OVER UW IDENTITEIT
Identiteitsbewijs (Paspoort, Europese identiteitskaart of
vreemdelingendocument, geen rijbewijs). Het gedeelte met de
handtekening moet altijd duidelijk zichtbaar zijn.

IDENTITEITSBEWIJS:

GEGEVENS OVER UW BANKREKENING
Bankafschrift.

Een kopie van een recent bankafschrift van de (op het
aanvraagformulier) opgegeven (post)bankrekening(en) voor de
automatische incasso

GEGEVENS OVER UW INKOMEN (PER PERSOON BIJLAGEN TOE TE VOEGEN)

•
•
•
•

een werkgeversverklaring (waarvan één origineel) volgens het
bijgevoegd model
een recente salarisstrook
bent u korter dan twee maanden in dienst, heeft u een tijdelijke
aanstelling of bent u nog in uw proeftijd; een aanstellingsbrief van uw
werkgever
is er sprake van ongeregeld werk of tot het beroep behorend overwerk;
de jaaropgaven van het loon en/of de uitkeringen van de laatste drie jaar

•

jaaropgaven afgelopen drie kalenderjaren

•

verklaring inkomensverhoging

•
•
•
•
•
•

het laatste toekenningsbesluit van de sociale uitkering
het laatste toekenningsbesluit pensioen-, A O W en/of VUT-uitkering
indien de aanvrager bij aanvraag van de financiering 56 jaar of ouder is:
de laatste opgave te bereiken pensioen

ALS U IN LOONDIENST BENT:

ALS ER SPRAKE IS VAN EEN FLEXIBELE
ARBEIDSRELATIE:
ALS ER SPRAKE IS VAN INKOMENSVERHOGING:
ALS U INKOMSTEN HEEFT UIT EEN UITKERING /
PENSIOEN:

ALS U ZELFSTANDIG ONDERNEMER BENT:

ALS U DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER VAN
EEN VENNOOTSCHAP BENT:

•
•

ALS ER SPRAKE IS VAN EEN VERHUURD
ONDERPAND:

ALS U OP ANDERE WIJZE INKOMSTEN HEEFT:

•
•
•
•
•

•
•

jaarrapporten (balans en verlies- en winstrekening) van de laatste
drie jaar, opgemaakt door een erkend bureau
startende ondernemers dienen de cijfers van het laatste jaar en een
prognose van het lopende jaar te overleggen
aangifte + aanslag Inkomstenbelasting (IB) van de laatste drie jaar,
inclusief de bijlagen (bij elektronische aangifte: uitdraai op papier)
dezelfde gegevens als iemand in loondienst
jaarrapporten (balans en verlies- en winstrekening) van de laatste
drie jaar opgemaakt door een erkend bureau
aangifte + aanslag Inkomstenbelasting (IB) van de laatste drie jaar,
inclusief de bijlagen (bij elektronische aangifte: uitdraai op papier)
exploitatieoverzicht en exploitatieprognose
belastingaangiften van de laatste drie jaar, inclusief de bijlagen
bij ingrijpende verbeteringen; een nieuwe puntentelling of een opgave
door een makelaar van de jaarlijkse huuropbrengst
huurovereenkomst
aangifte + aanslag Inkomstenbelasting (IB) van de laatste drie jaar,
inclusief de bijlagen (bij elektronische aangifte: uitdraai op papier)
eventuele bewijsstukken met referentie voor eventuele verificatie

ALS U GESCHEIDEN BENT (GEWEEST):

•
•
•
•
•

het echtscheidingsvonnis van de rechtbank of-beschikking,
overeenkomst beëindiging geregistreerd partnerschap
het echtscheidingsconvenant
de akte van scheiding en deling
het bewijs van inschrijving in het register van huwelijken en
echtscheidingen
concept-notariële akte van levering ter uitvoering van de verdeling

Bijlage
Particuliere Woningverbetering Zuiderzee- en Atolwijk Lelystad
Kwaliteteiscriteria aannemers gevelrenovatie bij gebruik SVn-lening

-

Lid van VKG (Vereniging Kunststof Gevelelementen);
Lid van SKG (Stichting Kwaliteit Gevelbouw);
Lid van Bouwgarant;
keurmerk KOMO (betreft materiaal) en KOMO Afbouw (betreft montage)

Bijlage :
Leningvoorwaarden particuliere woningverbetering Lelystad-Zuiderzeewijk
Atolwijk
Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad is
bevoegd, binnen de door raad gestelde kaders in de Verordening particuliere
woningverbetering Lelystad-Zuiderzeewijk en Atolwijk en daartoe beschikbaar
gestelde middelen, om met inachtneming van het bepaalde in de Beleidsregel
particuliere woningverbetering, een Stimuleringslening particuliere woningverbetering
toe te kennen.
Op een Stimuleringslening particuliere woningverbetering zijn van toepassing de SVn
documenten ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, de ‘Productspecificaties
Gemeentelijke Stimuleringslening’ en de ‘Productspecificaties Bouwkrediet’, zoals
deze documenten aanwezig zijn in de SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de
Deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Lelystad en het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).
De bijzondere leningvoorwaarden Stimuleringslening particuliere woningverbetering
luiden alsvolgt:
1. De Stimuleringslening is een annuïtaire lening.
2. De hoofdsom van de lening is maximaal gelijk aan het bedrag van de, door het
College van burgemeester en wethouders van Lelystad, aanvaarde kosten van de
betreffende woningverbetering, verminderd met het eventuele bedrag van de voor
die voorzieningen verkregen of nog te verkrijgen subsidies.
3. In afwijking van het tweede lid bedraagt de lening per woning niet minder dan
€ 2.500, - en niet meer dan € 40.000, -, waarbij
a. Leningen met een hoofdsom vanaf € 2.500, - tot een bedrag van € 5.000
een looptijd hebben van maximaal 5 jaar;
b. Leningen met een hoofdsom vanaf € 5.000, - tot € 15.000, - een looptijd
hebben van maximaal 15 jaar; en
c. Leningen met een hoofdsom vanaf € 15.000, - tot maximaal € 40.000, een looptijd hebben van maximaal 20 jaar.
4. Over de Stimuleringslening is een rente verschuldigd, die gelijk is aan het, op
moment van aanvraag van de lening, door SVn gepubliceerde rentetarief
behorend bij de looptijd van 5, 10 of 15 jaar met een afslag van 4%, zulks met
een minimum van 0,5% per jaar. Voor leningen met een looptijd van 20 jaar,
wordt uitgegaan van het 15-jaars rentetarief.
5. De rente staat gedurende de gehele looptijd van de lening vast.
6. Van het te betalen bedrag van de jaarannuïteit dient maandelijks 1/12 deel
achteraf te worden voldaan, uiterlijk op de laatste dag van de betreffende maand;
automatische incasso is verplicht.
7. Indien de Stimuleringslening groter is dan € 15.000 dient hypothecaire zekerheid
te worden verstrekt.
8. De afsluitprovisie bedraagt 1,5% over de hoofdsom van de lening.
9. De hoofdsom van de lening wordt verstrekt via een bouwkrediet van het SVn. De
uitbetaling geschiedt op basis van facturen van door derden uitgevoerde
werkzaamheden. SVn stelt declaratieformulieren beschikbaar, die vergezeld van
de genoemde facturen bij de gemeente Lelystad moeten worden ingediend. De

kosten voor het bouwkrediet bedragen 0,5% over de hoofdsom van het
bouwkrediet (met een minimum van € 70, = en maximaal € 550, =).
10. De Stimuleringslening wordt toegekend onder voorbehoud van een positieve
krediettoets, die wordt uitgevoerd door SVn. De kosten voor de toets bedragen
thans € 55,= voor particulieren en € 135,= voor leningaanvragen van
zelfstandigen, beleggers en verhuurders etc.
11. De afsluitprovisie, overige financieringskosten (zoals hypotheekaktekosten)
alsook de kosten voor bijvoorbeeld een noodzakelijke bouwkundige keuring of
taxatie van het onderpand, kunnen in de totale hoofdsom van de lening worden
meegefinancierd.
12. Bij verkoop van de woning dient de (restant) lening geheel te worden afgelost.
13. Tussentijds aflossen van de (restant) lening is te allen tijde boetevrij toegestaan.
14. Het College van burgemeester en wethouders van Lelystad is bevoegd om aan
een individueel door haar toe te kennen Stimuleringslening, nadere bijzondere
voorwaarden te verbinden en zonodig, ter mitigatie van financieringsrisico´s, af te
wijken van deze leningvoorwaarden.

