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AANVRAAG FORM
"l

U

LIER STARTERSLEN I NG

Gegevens van de aanvrager(s)

1.2
1.3
1.4
1.5

Naam en voorletters
Huidig adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

2

Eventueel tweede aanvrager

2.1

2.3
2.4
2.5

Naam en voorletters
Huidig adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

3

Nieuwe aan te kopen woning

3.1

3.2
3.3

Adres
Postcode en plaats
Koopsom of koopaanneemsomwoning

4

Verbouwkosten (indien van toepassing)

4.1

Kosten

1.1

2.2

c

(incl. BTW)

5

Ondertekening
De aanvrager verklaart:
bekend te zijn met de Verordening Starterslening Gemeente Roermond 2017;
dat u een starter bent hetgeen inhoudt: Dat u alleen of samen met uw partner voor de eerste
maal een woning koopt of verkrijgt en op grond van de verordening tot de doelgroep van de
Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van een zelfde woning gelden deze
gezamenlijk als aanvrager en dient u beide te voldoen aan de eis om niet eerder een woning
te hebben gekocht of verkregen;
Onder verkrijgen wordt onder meer begrepen: verkrijging door huwelijksvermogensrecht of
geregistreerd partnerschap, verkrijging krachtens erfrecht, schenking, recht van gebruik en
bewoning. Verkrijging van een woning in economische zin of anderszins;
Dat u alleen of met uw partner in de aan te kopen woning gaat wonen.

-

5.1
5.2

Datum

Handtekening

aanvrager

Handtekening indien
van toepassing tweede
aanvrager

Onderstaande persoonsgegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand dat uitsluitend
wordt gebruikt voor de veruverking van de aanvraag starterslening. Op grond van het bepaalde in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming kan de persoon van wie de gegevens worden verwerkt
verzoeken om inzage te verkrijgen, de gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Hiervoor
verwijzen wij u naar ons vastgestelde privacybeleid op onze website.
https ://www. roerm ond. n l/Privacv?h ig h I io ht= privacv)

Ondergetekende verklaart dit aanvraagformulier compleet en naar waarheid te hebben ingevuld

