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Geld lenen om uw asbest dak te vervangen?
Vanwege het verbod op asbestdaken heeft de gemeenteraad de Asbestverordening 2018 vastgesteld, waardoor het mogelijk is om Asbestleningen te verstrekken
voor het vervangen van een asbestdak op uw woning.
De Asbestlening
De Asbestlening is bedoeld
voor de eigenaar/bewoner
van een particuliere
woning. De lening
wordt verstrekt in
samenwerking
met de Stichting
Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting
Nederland (SVn).
De verordening en
de nadere regels zijn
te raadplegen op de
gemeentelijke website en
www.overheid.nl.

Voorwaarden Asbestlening
• U kunt een bedrag lenen van minimaal € 2.500,en maximaal € 40.000,-.
• Afhankelijk van de leenvorm, leensom en uw
situatie wordt de lening verstrekt middels een
onderhandse of een hypothecaire akte.
• U dient eigenaar-bewoner te zijn van de betreffende woning.
• De hoogte van het rentepercentage van de lening wordt vastgesteld aan de hand van de SVn
rente tarieven, te raadplegen op de website van
de SVn.
• Over de lening is een rente verschuldigd die
gelijk is aan het door SVn gepubliceerde rentetarief.
• Voor het vaststellen van de rente geldt de datum
van de aanvraag. Deze rente geldt vervolgens
voor de gehele looptijd.
• De afsluitkosten voor de hypothecaire lening
zijn afhankelijk van de leenvorm ongeacht de
hoogte van de lening. De notariskosten rekent
u zelf met de notaris af. Deze kosten kunt u
meefinancieren.
• SVn betaalt rechtstreeks aan de aannemer
(bouwdepot).
• Tussentijds aflossen van de (restant) lening is
boetevrij toegestaan met een minimum bedrag
van € 250,-.
• Bij verkoop van de woning dient de (restant)
lening volledig te worden afgelost

LEENVORMEN
Stimuleringslening Asbestverwijdering
• U dient voldoende inkomen te hebben om de maandlasten te kunnen voldoen.
• Minimaal 80% van de lening moet gebruikt worden
voor de vervanging van het asbesthoudende dak. Het
overige gedeelte kunt u gebruiken om duurzaamheids maatregelen aan uw woning te treffen.
• Bij een lening van € 15.000,- of minder, wordt een
onderhandse akte opgemaakt. Indien het sluiten van
een onderhandse akte niet mogelijk is wordt een
hypothecaire akte opgemaakt.
• Bij een lening boven de € 15.000,- dient er hypothecaire zekerheid te worden verstrekt, dus sluit u een
hypotheek af.
• Bij een lening van € 7.500,-- of minder, bedraagt de
looptijd van de lening 10 jaar. Voor leningen hoger dan
€ 7.500,-- bedraagt de looptijd van de lening 15 jaar.
• U leent annuïtair. Bij een annuïtaire lening blijft het
maandbedrag de gehele periode gelijk. Het maandbedrag bevat rente en aflossing, de rente wordt
gedurende de looptijd steeds minder en de maandelijkse aflossing meer. Aan het eind van de looptijd is
de lening in zijn geheel afgelost.
• Indien u meer dan 10% van de leensom investeert
in duurzaamheidsmaatregelen uit door het college
aangewezen categorieën krijgt u korting op het
rentepercentage.
Verzilverlening Asbestverwijdering
Als u uw hypotheek (gedeeltelijk) heeft afgelost, heeft u
waarschijnlijk overwaarde opgebouwd.
Bent u ouder of
net jonger dan
uw wettelijke
AOW-leeftijd,
dan kunt u deze
overwaarde mogelijk gebruiken
om uw asbestdak
te laten vervangen
met een Verzilverlening Asbestverwijdering.
• Voor de Verzilverlening Asbestverwijdering betaalt
u maandelijks geen rente en aflossing. De rente
wordt jaarlijks bij de schuldrest opgeteld. Aan het
einde van de looptijd, bij verkoop van uw woning of bij
overlijden van de langstlevende schuldenaar moet de
lening afgelost worden.
• De Verzilverlening Asbestverwijdering heeft geen
invloed op wat u maandelijks kan uitgeven.

• Bij verstrekking bedraagt de Verzilverlening Asbestverwijdering (inclusief de lopende hypotheken) niet
meer dan 80% van de waarde van de woning.
• Minimaal 80% van de lening moet gebruikt worden
voor de vervanging van het asbesthoudende dak. Het
overige gedeelte kunt u gebruiken om duurzaamheids maatregelen aan uw woning te treffen.
• De leeftijd van de aanvrager van de Verzilverlening
Asbestverwijdering voldoet aan de voorwaarden van
de SVn Verzilverlening zoals geldig op de datum van
ontvangst van de volledige aanvraag. Indien er twee
aanvragers zijn geldt dit voor beide.
• Voor de Verzilverlening Asbestverwijdering wordt een
hypothecaire akte opgemaakt.
• De looptijd van de Verzilverlening Asbestverwijdering
wordt vastgesteld op 75 jaar.
Maatwerklening Asbestverwijdering
Wanneer uw inkomen niet voldoende is, of er is een
andere reden waarom u geen Stimuleringslening Asbestverwijdering aan kunt vragen, komt u mogelijk in aanmerking voor een Maatwerklening Asbestverwijdering.
• Met een Maatwerklening Asbestverwijdering kunnen
alleen de strikt noodzakelijke kosten gefinancierd
worden.
• Voor de Maatwerklening Asbestverwijdering wordt
een hypothecaire akte opgemaakt.
• Het maandbedrag wordt naar draagkracht vastgesteld en periodiek herzien.
Interesse?
Heeft u interesse om uw astbestdak te financieren met
een Asbestlening? Maakt u dan een afspraak voor een
persoonlijk gesprek met een adviseur Stimuleringsleningen Ria Wolfs of Kim Linszen-Kuijpers.
Samen met u vragen we de Asbestlening aan. Voor aanvang van dit gesprek hoort u welke zaken u dient mee te
nemen.
Aandachtspunten in combinatie met de SVn-lening
• Zorg dat u alleen tekent voor een offerte onder voorbehoud van financiering, in verband met een mogelijke afwijzing van de Asbestlening.
• Vraag bij een offerte om een geldigheidstermijn van
minimaal twee maanden. Met deze termijn heeft u
voldoende tijd om de financiering te regelen.
• Wij adviseren u goed te kijken naar de betalingstermijnen van de aannemer. Deze dienen verspreid te
zijn in overeenstemming met de uitvoering van de
werkzaamheden. Zorg ook dat er nog een slottermijn
(5 à 10 %) overblijft na de oplevering.
• Let erop dat de aannemer garanties afgeeft voor het
uitgevoerde werk. Dit betreft niet alleen garantie op
het materiaal (die garantie wordt gegeven vanuit de

fabrikant), maar ook garantie op montage.
• Lees de algemene voorwaarden die u ontvangt bij de
offerte door. Hier staan veel zaken in omschreven,
maar vaak alleen ter bescherming van de aannemer. Denk vooral aan zaken als aansprakelijkheid en
garanties voor het geval er iets mis gaat tijdens de
werkzaamheden.
• Kijk goed of een Asbestlening via de gemeente in uw
situatie de beste optie is en vraag hierover zo nodig
financieel advies.
DISCLAIMER
Ondanks dat deze brochure zeer zorgvuldig is samengesteld, kunnen er aan de inhoud geen rechten worden
ontleend.
MEER INFORMATIE
Neem voor meer informatie contact op met een
Adviseur Stimuleringsleningen, Ria Wolfs of
Kim Linszen-Kuijpers.
Inloopspreekuur: woensdag van 09.00 tot 12.00 uur
Informatieplein wonen en ondernemen
Stadhuisplein 2
T: 14 0320
E: stimuleringsleningen@lelystad.nl
Kijk ook op: www.lelystad.nl/asbest

CONTACTEN
GEMEENTE LELYSTAD

Postbus 91
8200 AB Lelystad
Bezoekadres:
Stadhuisplein 2
8232 ZX Lelystad
T: 14 0320
E: gemeente@lelystad.nl
Website: www.lelystad.nl/asbest

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Voor informatie over het aanvragen van een
omgevingsvergunning kunt u terecht bij het
informatieplein wonen en ondernemen, in de hal
van het gemeentehuis. Of log direct in met uw
digiD: www.omgevingsloket.nl

STIMULERINGSFONDS
VOLKSHUISVESTING NEDERLAND
(SVn)
Postbus 9
3870 CA Hoevelaken
T 088-253 94 00
Website: www.svn.nl
E-mail: info@svn.nl
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