
Aanvraag Starterslening 
Met dit formulier verzoekt u de gemeente Losser om uw aanvraag voor een Starterslening  vooraf te 

beoordelen. De gemeentelijke goedkeuring hebt u nodig om de lening te kunnen krijgen.  

Met de gemeentelijke goedkeuring kunt u een lening aanvragen bij de Stichting Stimuleringsfonds  

Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.  

Om in aanmerking te kunnen komen voor een Starterslening dient u aan een aantal voorwaarden te 

voldoen, u moet:  

• wonen in een van de 14 gemeenten van de regio Twente (met een economische binding met
gemeente Losser of minimaal vijf jaar in de gemeente Losser hebben gewoond);

• minimaal 18 jaar zijn;

• voor het eerst een woning kopen;

• zelf in de woning gaan wonen;

• een woning kopen in de gemeente Losser waarvan de verwervingskosten (koopsom en
verbouwkosten) van de woning niet hoger zijn dan € 405.000.

De te krijgen Starterslening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten met een maximum 
van € 40.000.  

Voor vragen over dit formulier kunt u contact opnemen met de gemeente Losser, 

telefoon (053) 5377444 of e-mail gemeente@losser.nl 

1. Gegevens van de aanvrager

Naam en voorletters

Adres

Postcode

Plaats

Telefoon

Geboortedatum

2. Aan te kopen woning

Adres

Verwervingskosten woning

3. Ondertekening en verklaring van de aanvrager

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Ik verklaar hierbij dat ik woonachtig ben in een

van de 14 gemeenten van de regio Twente (met een economische binding met gemeente Losser of minimaal

vijf jaar in de gemeente Losser heb gewoond). Ik verklaar dat ik voor het eerst een woning koop en dat ik de

woning waarvoor een Starterslening wordt aangevraagd zelf ga bewonen.

Plaats  Datum

Handtekening 

4. Verzending

Het ondertekende aanvraagformulier stuurt u naar:

Gemeente Losser, Postbus 90, 7580AB  LOSSER

mailto:gemeente@losser.nl
tel:00315353774444
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