ZO VRAAG JE DE STARTERSLENING AAN
Stap 1: Vraag je gemeente of woningcorporatie of je in aanmerking komt
Als je in aanmerking komt, krijg je een toewijzing. Deze toewijzing heb je nodig bij de aanvraag van je
SVn Starterslening.

Stap 2: Ga naar www.svn.nl voor de aanvraag
Je typt de gemeente- of de plaatsnaam van je nieuwe woning in, deze staat ook op je toewijzingsbrief.
Je klikt op ‘bekijk leningen’ en kiest voor de situatie ‘eerste woning kopen’. Daarna klik je door naar de
digitale aanvraagstraat. Je vult de aanvraag volledig in en vraagt de lening aan. Er wordt een ‘MijnSVnomgeving’ voor je aangemaakt, die je moet activeren.

Stap 3: Voeg alle documenten toe
In jouw MijnSVn staat je Rentevoorstel. Daar upload je ook al je documenten. Zodra je aanvraag
compleet is en alle documenten akkoord zijn, toetsen wij je aanvraag.

Stap 4: Beoordeling van je aanvraag
Onze toets kan positief of negatief zijn. Bij een negatieve toets ontvang je een afwijzing. Bij een
positieve toets ontvang je onze definitieve offerte, in jouw MijnSVn.
Bij de offerte ontvang je de Voorwaarden voor Hypothecair krediet. De European Standard Information
Sheet (ESIS), waarop de belangrijkste informatie over de lening staat. En ons Privacyreglement en onze
Dienstenwijzer.

Stap 5: Upload je getekende offerte
Als je akkoord gaat met onze offerte, upload je de ondertekende offerte en eventuele nog
ontbrekende documenten, in jouw MijnSVn.

Stap 6: Wij versturen de stukken naar je notaris
Jij mag je eigen notaris kiezen. Je maakt vervolgens zelf een afspraak met de notaris.

Stap 7: Je gebruikt het bedrag dat je leent om een woning te kopen
Wij maken het geld over naar je notaris. Soms komt het geld in een bouwdepot. Als dat zo is, laten we
het je weten.
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