
‘We willen 
oud worden 
in ons eigen 
huis’

Het liefst blijf je zo lang mogelijk in je huis wonen. Als je  
ouder wordt vraagt dat vaak om aanpassingen aan de 
woning. Maar waar betaal je het van? Met de Blijverslening 
financier je aanpassingen aan je woning waardoor je langer 
comfortabel en veilig thuis kunt blijven wonen.

Langer zelfstandig thuis wonen
Informeer naar de Blijverslening

Kijk op de website van SVn om te zien of jouw 
gemeente een Blijverslening aanbiedt en wat de 
voorwaarden zijn: www.svn.nl/blijverslening.



Wat is de Blijverslening?  
Met de Blijverslening financier je het 
levensloopbestendig maken van je woning. 
Denk hierbij aan een badkamer voorzien 
van alle gemakken of de slaapkamer 
verplaatsen naar de begane grond. Dankzij 
deze aanpassingen kun je langer zelfstandig 
blijven wonen.

De Blijverslening is beschikbaar voor huis
eigenaren en soms ook voor huurders. Er is 
een hypothecaire en consumptieve lening. 
Gemeenten bepalen welke vorm ze aanbieden.

 Vergoedingsvrij extra aflossen 

 Betalen vanuit bouwdepot

 Aantrekkelijke rente

Je kunt de Blijverslening aanvragen als…

› De gemeente waar je woont de Blijverslening aanbiedt

› Je de lening gebruikt om je woning levensloopbestendiger te maken

› Je voldoende (pensioen)inkomen hebt om de Blijverslening te betalen

Voorwaarden van de Blijverslening

› Je mag onbeperkt boetevrij aflossen

› Het geleende bedrag wordt in een bouwdepot gestort

› Het minimumleenbedrag is € 2500,

Kijk op www.svn.nl/blijverslening om te zien of jouw gemeente een Blijverslening 
aanbiedt en wat de voorwaarden zijn.

“Het is heerlijk om 
te weten dat onze 
woning klaar is voor 
de toekomst!” 
 Petra 



Zo vraag je de  
Blijverslening aan

Je kunt de Blijverslening aanvragen bij 
SVn nadat je toestemming hebt van de 
gemeente of provincie die de lening aanbiedt. 
De toestemming leggen zij vast in een 
toewijzingsbrief. Met deze brief vraag je de 
lening bij SVn aan.

“Dankzij de Blijverslening, 
hoefden we ons spaargeld 
niet aan te spreken en 
houden we wat geld achter 
de hand.”
 Bas 



SVn
Postbus 40
3800 AA Amersfoort

T 088 253 9400
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Over SVn
Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
Nederlandse gemeenten (SVn) is een 
onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. 
Samen met overheden en andere 
samenwerkingspartners helpt SVn bewoners, 
ondernemers en maatschappelijke organisaties 
bij het financieren van maatregelen die anders 
misschien niet mogelijk waren geweest. Zoals je 
huis klaarmaken voor de toekomst.  

<Ruimte logo gemeente>

Vragen? 
Bel of mail gerust!
Je bereikt ons op telefoonnummer  
088 253 94 00 van maandag tot en met 
donderdag tussen 8.00 tot 17.30 uur en 
op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.  
Je kunt ook altijd een mail sturen naar 
info@svn.nl.

De informatie in deze folder is bedoeld als algemene 
informatie en aan verandering onderhevig. Je kunt geen 
rechten ontlenen aan deze informatie.


