
Zo vraagt u de lening aan 
U gaat aan de slag met een aantal werkzaamheden 
aan uw pand of woning. Met uw gemeente of provincie 
heeft u gesproken over de investering die daarvoor 
nodig is. Zij hebben u laten weten dat u in aanmerking 
komt voor de Stimuleringslening. Dit betekent dat u 
voldoet aan de eisen die door hen zijn gesteld, onder 
voorbehoud van een positieve financiële toetsing door 
SVn. Uw volgende stap is het daadwerkelijk aanvragen 
van de Stimuleringslening bij SVn. De informatie die  
u daarvoor nodig heeft, vindt u in deze aanvraagset.
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Kenmerken Stimuleringslening
Uw gemeente of provincie maakt de Stimuleringslening mogelijk.
De Stimuleringslening is een ‘zachte’ lening voor particulieren, 
bedrijven, stichtingen en VvE’s waarvoor doorgaans een zeer lage 
rente wordt betaald. Dat kan dus aardig schelen in de maandlasten. 
U vraagt de Stimuleringslening aan bij SVn. SVn beheert het fonds 
waaruit de lening wordt verstrekt.

  Uw gemeente of provincie bepaalt welke maatregelen voor de 
Stimuleringslening in aanmerking komen, de looptijd, de rente, 
de hoofdsom van de lening en of de lening onderhands of 
hypothecair verstrekt moet worden.

  De looptijd is maximaal 30 jaar.
  De rente kan variëren tussen 0,5% per jaar en een percentage 

op marktniveau. Kijk voor de actuele rentetarieven op 
www.svn.nl/rente. 

  De Stimuleringslening betreft een jaarannuïteitenlening en wordt 
dus annuïtair afgelost. Met annuïtair terugbetalen heeft u uw 
lening op de einddatum helemaal terugbetaald. Wat betekent 
annuïtair lenen? Het te betalen bedrag op basis van jaarannuïteiten 
moet steeds voor 1/12 deel worden voldaan voor de laatste van de 
maand. De maandtermijnen worden per 31 december van ieder jaar 
met de restschuld verrekend. De maandtermijn bestaat uit een 
aflossingsdeel en een rentedeel. Het aflos singsdeel zal gedurende 
de looptijd van de lening jaarlijks groter worden. Het rentedeel 

zal jaarlijks kleiner worden. Uw maandtermijn blijft gelijk.
 De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet. 
 Altijd (geheel of gedeeltelijk) boetevrij aflossen.

De Stimuleringslening is een maatwerkproduct. Dit betekent dat 
gemeenten of provincies speciale afspraken kunnen maken, zoals 
bijvoorbeeld een andere afloswijze of aanvullende zekerheden. 

Stappenplan aanvraagproces

1 U heeft van uw gemeente of provincie een toewijzingsbrief 
ontvangen. U vult het aanvraagformulier in en verzamelt alle 

informatie die u nodig heeft volgens de checklist. Stuur het aanvraag-
formulier en alle benodigde informatie naar SVn. Wilt u dat uw 
aanvraag proces vlot verloopt? Zorg er dan voor dat uw informatie 
compleet is.

2 SVn neemt de aanvraag in behandeling. Bij een positieve toetsing 
ont vangt u van SVn een offerte voor de Stimulerings lening. In 

deze offerte staan vermeld: de hoogte van het leenbedrag, de 
maandtermijn, het rentepe rcentage, de looptijd van de lening en de 
overige voorwaarden.  Bij de offerte ont vangt u de Toelichting op een 
Stimuleringslening* en de Algemene bepalingen voor geld leningen van SVn. 
Bij een negatieve toetsing ontvangt u bericht van SVn.

3 Zodra u de offerte heeft geaccepteerd, ontvangt u van SVn bericht 
over de verdere afwikkeling van uw lening. In de toewijzingsbrief, die 

u al heeft ontvangen van de gemeente of provincie, staat vermeld of de 
lening wordt vastgelegd in een notariële (hypotheek) akte of dat een 
onder handse akte volstaat. Als er een notariële (hypotheek) akte nodig 
is, stuurt SVn de stukken naar de notaris. U maakt vervolgens zelf een 
afspraak met de notaris voor het passeren van de akte. Een onderhandse 
akte ontvangt u ter ondertekening rechtstreeks van SVn.
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Z.O.Z.* Kijk op www.svn.nl/producten/stimuleringslening voor een digitaal exemplaar.



4 Nadat de notariële (hypotheek) akte of onderhandse akte is 
ondertekend, is het    leen  bedrag beschikbaar voor uitbetaling. 

Vanaf dat moment betaalt u elke maand via automatische incasso het 
afgesproken bedrag aan rente en aflossing.  

5 Het geleende bedrag wordt onder inhouding van de afsluit kosten 
in een bouwkrediet gestort. Door middel van declaratie-

formulieren, die u van SVn ontvangt, kunt u de nota’s van de bedrijven 
die uw werkzaamheden uitvoeren declareren. Als de werkzaamheden 
naar tevredenheid zijn afgerond, stuurt u de declaratieformulieren met 
de originele nota's naar de organisatie die op het declaratieformulier 
staat vermeld. Na akkoord van de organisatie, betaalt SVn de kosten 
rechtstreeks aan de bedrijven uit. SVn betaalt nooit méér uit dan 
beschikbaar is in het bouwkrediet. Na afronding van de 
werkzaamheden stopt het bouwkrediet.

Welke kosten worden in rekening gebracht
bij de Stimuleringslening?

 Afsluitkosten voor de lening.
 Afsluitkosten voor het bouwkrediet.
 Krediettoetskosten.
 Eventueel notariskosten.

Voor een volledig overzicht van de kosten verwijzen wij u naar de SVn-
pagina van uw gemeente of provincie.

Heeft u vragen?
Meer informatie vindt u op www.svn.nl/producten/stimuleringslening.  
U kunt ook direct naar de pagina van uw gemeente gaan door achter 
de url de naam van uw gemeente in te vullen, bijvoorbeeld:  
www.svn.nl/producten/stimuleringslening/almelo of  
www.svn.nl/producten/stimuleringslening/leidschendam-voorburg.

U kunt online ook de status van uw aanvraag volgen. Vindt u op de  
website niet het antwoord op uw vraag? Bel ons dan op 033 253 9436  
of mail naar kredietverlening@svn.nl. Wij helpen u graag.

Omdat u een lening aangaat, dient u voldoende kredietwaardig 
te zijn. Dit wordt door SVn getoetst. SVn kan u niet adviseren 
welke lening het meest geschikt is. Twijfelt u of dit product 
geschikt is voor u? Of heeft u behoefte aan advies over het effect 
van de lening op uw financiële positie? Win dan advies in bij 
een erkend financieel adviseur.

SVn
Postbus 9
3870 CA  Hoevelaken

T 033 253 9436
kredietverlening@svn.nl
www.svn.nl/producten/stimuleringslening

Rekenvoorbeeld
Hoofdsom € 15.000,-
Looptijd* van de lening 15 jaar
Rente* (vast gedurende de gehele looptijd) 2%
Afsluitkosten € 225,-
Bouwkredietkosten € 75,-
Krediettoetskosten (voor een particulier) € 55,-
Totale kosten lening € 17.512,20
Jaarlijks kostenpercentage 2,3%
Bruto maandlasten € 97,29 

* De rente en looptijd worden bepaald door de gemeente/provincie. 

‘Je herkent de  
woning niet meer 
terug’

Irma en haar dochter voor hun huis

‘In het huis-aan-huis blad van de gemeente Middelburg stond 
een advertentie voor de Stimuleringslening. Daar hebben we op 
gereageerd en we zijn echt blij dat we de lening hebben gekregen. 
Onze woning is gebouwd in de jaren vijftig en toen we het huis vorig 
jaar kochten, wisten we al dat er veel aan moest gebeuren. Dankzij de 
Stimuleringslening hebben we dat kunnen doen. We hebben nu overal 
dubbele beglazing, kunststof kozijnen en betonnen vloeren. Ook de 
aanbouw aan de achter zijde is vervangen, de schoorsteen is opnieuw 
opgebouwd, de keuken is vernieuwd en de badkamer is helemaal 
gerenoveerd. Je kent de woning gewoon niet meer terug en het 
  wooncomfort is enorm verbeterd. De Stimuleringslening was voor 
ons echt een uitkomst.’

Over SVn 
U vraagt de lening aan bij de stichting Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Sinds 1996 zijn 
wij  de financiële partner van het Rijk, gemeenten, provincies, 
woningcorporaties en andere marktpartijen op het gebied van 
wijken en wonen. Voor hen verstrekken wij leningen tegen gunstige 
voorwaarden, zoals een lagere rente en boetevrij aflossen. Wij 
verzorgen de aanvraag, het beheer en de administratie van de 
lening. Wij werken zonder winstoogmerk. Opbrengsten komen ten 
goede aan nieuwe initiatieven waarmee we een bijdrage leveren 
aan goed en betaalbaar wonen in een aangename leefomgeving. 
SVn heeft onder meer een AFM vergunning voor het aanbieden 
van hypothecair en consumptief krediet.


