
Blz. 1 van 2 

Ruimte en Economie 

Advies 

Postbus 78 

2600 ME  Delft 

Internet: www.delft.nl 

Telefoon: 14015 

Lening Stimuleringsfonds Stedelijke Vernieuwing 

Met dit formulier vraagt u een lening aan bij het Stimuleringsfonds Stedelijke Vernieuwing Delft. De 

lening is bedoeld voor werkzaamheden rond stedelijke vernieuwing. Alleen een vereniging, stichting of 

ander collectief kan de lening aanvragen. 

De lening vraagt u aan bij de gemeente, maar sluit u af bij het SVn-fonds. Als de gemeente uw aanvraag 

goedkeurt, ontvangt u een toewijzingsbrief. Ook ontvangt u een tweede aanvraagformulier waarmee u 

bij het SVn een lening kunt afsluiten. 

Gegevens vereniging, stichting of ander collectief 

Naam collectief 

Rechtsvorm 

Adres 

Postcode Plaats 

Rekeningnummer (IBAN) 

Inschrijfnummer KvK 
(indien van toepassing) 

Gegevens aanvrager 

Naam en voorletter(s) * 

Functie binnen collectief 
(voorzitter, penningmeester enz) 

Burgerservicenummer Geboortedatum 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

* Deze persoon is bevoegd om namens het collectief een aanvraag in te dienen.
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Ruimte en Economie 

Advies 

Postbus 78 

2600 ME  Delft 

Internet: www.delft.nl 

Telefoon: 14015 

Gegevens werkzaamheden 

Geef een globale omschrijving van de werkzaamheden die u laat uitvoeren. 

Geraamd totaalbedrag (excl. BTW) 

Bijlagen 

Stuur bij uw aanvraag de volgende bijlagen mee: 

Inhoudelijke toelichting van de werkzaamheden en een planning van de uitvoering 

Gespecificeerde kostenbegroting / offertes 

Kopie van eigendomsbewijs of afschrift van splitsingsakte (indien van toepassing) 

Overige bijlagen en gegevens die van belang zijn voor het beoordelen van de aanvraag, te weten: 

Ondertekening 

Ik verklaar dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld. Verder verklaar ik dat: 

 de werkzaamheden nog niet zijn gestart;

 de werkzaamheden binnen 2 jaar na het toekennen van de lening uitgevoerd en gereed gemeld zijn;

 ik bekend ben met de voorwaarden uit de Verordening Stimuleringsfonds Stedelijke Vernieuwing

Delft 2015. De verordening vindt u op www.delft.nl.

Plaats: Handtekening 

Datum: 

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier als bijlage mee met het contactformulier dat u vindt op 
www.delft.nl/contact. Of per post naar Gemeente Delft, Ruimte, Postbus 78, 2600 ME  Delft.
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