Stap 1. Vooraanvraag gemeente
Insturen vooraanvraag

Afspraak woningscan

Woningscan bij u thuis

Advies op maat

Op www.gemeentehw.nl/blijverslening
vindt u het vooraanvraagformulier
Blijverslening. Deze
vult u in en mailt/
stuurt u naar gemeente
Hoeksche Waard.

U ontvangt een
ontvangstbevestiging
en binnen 2 weken
wordt er contact met
u opgenomen voor
een afspraak voor een
woningscan bij u thuis.

De woonadviseur van
Lang Leve Thuis komt
gratis en geheel
vrijblijvend langs.
Samen bespreekt u
uw woonsituatie en
mogelijke aanpassingen.
www.langlevethuis.
info/voorbeeld.

Binnen 2 weken
ontvangt u een advies
op maat over mogelijke
woningaanpassingen en
welke stappen u
concreet kunt zetten.
Ook ontvangt u het
aanvraagformulier.

Stap 2. Aanvraag gemeente
Insturen oﬀertes en
aanvraag

Afspraak advies Wmo

Advies Wmo bij u thuis

Toewijzing en
afspraken

Voor de gewenste
aanpassingen uit de
woningscan vraagt u
oﬀertes op.
De oﬀertes stuurt
u samen met
het ingevulde
aanvraagformulier naar
gemeente Hoeksche
Waard.

Binnen 1 week wordt
er contact met u
opgenomen voor
een afspraak met een
klantadviseur Wmo
van de gemeente
bij u thuis.

Met de klantadviseur
Wmo bespreekt u de
gewenste aanpassingen,
richtlijnen en budget
per aanpassing.
U maakt afspraken
over het gebruik van
de blijverslening.

Binnen 2 weken hoort
u of u de blijverslening
kunt afsluiten.
U ontvangt dan de
toewijzingsbrief en
een verslag van de
gemaakte afspraken.

Stap 3. Aanvraag SVn
Insturen toewijzing en
aanvraag

Financiële toets

Ontvangst lening

Start verbouwing

SVn (Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting
Nederland) verstrekt
namens de gemeente
de blijverslening. Via
www.svn.nl/blijverslening doet u de aanvraag
met ﬁnanciële toetsing.
Hiervoor stuurt u de
toewijzingsbrief van de
gemeente als bijlage
mee.

SVn toetst of u
ﬁnancieel gezien in
aanmerking komt voor
de blijverslening.
Is dit een ‘ja’, dan
verstrekken zij aan
u de blijverslening.

U ontvangt de lening
van SVn in de vorm van
een bouwdepot. SVn
informeert u over hoe u
de facturen instuurt en
deze betaalt met de
lening.

Uw huis heeft straks
alles wat u in de
toekomst nodig heeft!

