
 

Veel gestelde vragen aanvraag Starterslening

Wat is een Starterslening?

Een starterslening is een tweede hypotheek die u afsluit voor het bedrag dat u tekort komt bij

de aankoop van een woning. U heeft de eerste drie jaar geen maandlasten, omdat de rente

en aflossing betaalt worden uit een combinatielening. Kunt u daarna de rente en aflossing

nog niet betalen, dan kunt u bij SVn een hertoets aanvragen. Meer informatie hierover vindt

u op www.svn.nl/hertoets.

Kom ik in aanmerking voor een Starterslening?

U komt in aanmerking voor een starterslening als:

- u de woning zelf gaat bewonen

- unog niet eerder woningeigenaar bent geweest

- uniet ouder bent dan 35 jaar

- de woning niet duurder is dan € 185.000,- (zonder EVB) of € 195.000,- (met EVB)

- de woning bestemd is voor permanent wonen.

Wie verstrekt de Starterslening?

De gemeente bepaalt wie voor deze lening in aanmerking komt. Ook stelt de gemeente

voorwaarden en het leningsbedrag vast. Het SVn beheert het budget. De SVn verstrekt de

Starterslening en verzorgt de afhandeling en administratie van de leningen. U leent via de

SVn van de gemeente.

Welk bedrag kan ik lenen?

Afhankelijk van de draagkracht bedraag de starterslening Hof van Twente maximaal

€ 15.000,- bij een woning zonder energiebesparende voorzieningen (EBV) en maximaal

€ 19.500,- bij een woning met energiebesparende voorzieningen. De woning mag inclusief

bijkomende kosten niet duurder zijn dan € 185.000,- (zonder EVB) of 195.000,- (met EVB).

Wat zijn energiebesparende voorzieningen?

Energiebesparende voorzieningen zijn:

-  HRketel

- _ gevel-, dak-, leiding-, vloerisolatie

- _ HR++ beglazing

-  energiezuinige kozijnen en/of deuren en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen

- _ energiezuinige ventilatie inclusief HR ventilatoren

- _ warmtepomp

- _ warmteterugwinning

- _ zonneboiler en/of zonnecellen

Welke woningen komen in aanmerking?

Koopwoningen waarvan de verwervingskosten maximaal € 185.000,- (zonder EVB) of

195.000,- (met EVB) bedragen. Het kan een bestaande woning zijn, maar ook een

nieuwbouwwoning. De woning moet wel staan in de gemeente Hof van Twente.

Recreatiewoningen (en tweede woningen) zijn uitgesloten van de regeling.

Kan ik voor mezelf berekenen of een Starterslening tot de mogelijkheden behoort?

U kunt via de website van SVn (www.svn.nl) een rekenmodel invullen.



Wat zijn de spelregels van de Starterslening?

De hoogte van deze lening is afhankelijk van uw financiële draagkracht en de

voorwaarden die de gemeente heeft vastgesteld.

Over de Starterslening betaalt u in ieder geval de eerste drie jaar geen rente en

aflossing

Na de eerste drie jaar gaat u betalen. Als u dit na deze drie jaar nog niet kunt betalen,

dan kunt u een hertoets aanvragen. Aan deze hertoets zijn kosten verbonden, deze

kosten moet u zelf betalen. Afhankelijk van de uitkomst van deze hertoets wordt dan een

nieuwe maandtermijn vastgesteld.

Bij verkoop van de woning lost u verplicht de gehele Starterslening af.

De looptijd, rente en aflossing van de Starterslening zijn marktconform.

Zowel de hypotheek als de starterslening zijn voorzien van Nationale Hypotheek

Garantie (NHG).

Hoe kan ik de Starterslening Hof van Twente aanvragen?

1.

ND

U wilt een woning gaan kopen. Uw tussenpersoon (bank, makelaar,

hypotheekbemiddelaar) heeft informatie over de Starterslening en over de voorwaarden

die de gemeente Hof van Twente stelt aan de uitreiking van aanvraagformulieren.

Het aanvraagformulier kunt u downloaden van de gemeentelijke website

(www.hofvantwente.nl). Dit formulier moet u samen met de benodigde bijlagen,

genoemd op het aanvraagformulier, opsturen naar of inleveren bij de gemeente. De

gemeente bepaalt of u aan de juiste criteria voldoet en of u in aanmerking komt voor een

Starterslening. Voldoet u daaraan, dan krijgt u een toewijzingsbrief, waarin het maximale

bedrag vermeld staat waarop u mag rekenen als inderdaad voldaan is aan alle

voorwaarden. Tevens wordt er digitaal een officieel SVn aanvraagset Starterslening

meegestuurd. Met dit formulier kunt u dan bij de SVn een starterslening aanvragen.

Het volledig ingevulde aanvraagformulier met een kopie van de toewijzingsbrief stuurt u

naar SVn.

De SVn voert de financiële toets uit. Op basis van deze financiële toets stelt de SVn de

definitieve hoogte van der Starterslening vast.

Bij een negatieve financiële toets, wijst de SVn de lening af en brengt de aanvrager en

gemeente hiervan op de hoogte.

Bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit.

SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Starterslening.



Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie over de Starterslening kunt u contact opnemen met team

Vergunningverlening, toezicht en handhaving, telefoonnummer 0547-858585 of per e-mail

info@hofvantwente.nl.

Ook kunt u informatie vinden op de gemeentelijke website www.hofvantwente.nl, en op

www.svn.nl.


