Dit formulier is bestemd voor:

Gemeente Putten Fontanusplein 1
Postbus 400, 3880 AK Putten
Voor inlichtingen:

Omgevingsloket
telefoonnummer (0341) 359 739

Aanvraag Starterslening
Aanvrager 1 1
Voorletters

: …………..……. Voornamen : ..........................................................................

Voorvoegsel(s)

: …………..……. Achternaam : ..........................................................................

Geboortedatum : …………………………………………………………………………………...…….
Straatnaam

: …………………………………………………………………………………...…….

Huisnummer

: …………..……. Toevoeging : ..........................................................................

Postcode

: …………..……. Woonplaats : ..........................................................................

Telefoonnummer : …………………………………………………………………………………...…….
E-mailadres

: …………………………………………………………………………………...…….

Bent u maatschappelijk gebonden 2 aan de gemeente Putten?
 ja

 nee

Bent u economisch gebonden 3 aan de gemeente Putten?
 ja

 nee

Heeft u eerder een woning gekocht of verkregen?
 ja

 nee

Aanvrager 2
Voorletters

: …………..……. Voornamen : ..........................................................................

Voorvoegsel(s)

: …………..……. Achternaam : ..........................................................................

Geboortedatum : …………………………………………………………………………………...…….
Straatnaam

: …………………………………………………………………………………...…….

Huisnummer

: …………..……. Toevoeging : ..........................................................................

Postcode

: …………..……. Woonplaats : ..........................................................................

Telefoonnummer : …………………………………………………………………………………...…….
E-mailadres

: …………………………………………………………………………………...…….

Bent u maatschappelijk gebonden aan de gemeente Putten?
 ja

 nee

Bent u economisch gebonden aan de gemeente Putten?
 ja

 nee

Heeft u eerder een woning gekocht of verkregen?
 ja

 nee

In geval van twee aanvragers zal communicatie over de aanvraag plaatsvinden via aanvrager 1.
De binding van een persoon aan de gemeente Putten is daarin gelegen dat die persoon gedurende
de voorafgaande tien jaar tenminste zes jaar ingezetene is geweest van dat gebied.
3 De binding van een persoon aan de gemeente Putten is daarin gelegen dat die persoon voor de
voorziening in het bestaan is aangewezen op het duurzaam verrichten van arbeid binnen of vanuit
dat gebied.
1
2

Gegevens te verwerven woning
 Bestaande woning
Straatnaam : .............................................................................................................................
Huisnummer : …………..……. Toevoeging : ..................................................................................
Postcode : …………..……….. Plaats : ...................................................................................
 Nieuwbouwwoning
Projectnaam
..................................................................................................................................................
Bouwnummer
..................................................................................................................................................
Wat is de koopsom van de te verwerven woning?
...............................................................................................................................................................
Wat zijn de verwervingskosten van de te verwerven woning?
...............................................................................................................................................................
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend:
Putten,

: …………………………………(datum)

Handtekening

: …………………………………………..

