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De gemeente Maasdriel helpt starters op de woningmarkt door de inzet van startersleningen bij de 
koop van een eerste woning. Deze folder geeft antwoord op veelgestelde vragen. 
 
1. Wat is een starterslening? 
De Starterslening is een lening die het verschil overbrugt tussen de aankoopkosten van de woning en 
het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek 
Garantie (NHG). 
De Starterslening is een annuïteitenlening met een looptijd van 30 jaar en wordt, door de gemeente 
Maasdriel aangeboden als aanvulling op de eerste hypotheek van de koopstarter. De Starterslening 
beweegt mee met de inkomensontwikkeling van de koopstarter. De eerste 3 jaar is de lening renteloos 
en aflossingsvrij. Na 3 jaar gaat men rente en aflossing betalen. Indien dit nog niet lukt, kan een 
hertoets worden aangevraagd om eventueel later met de betalingen te starten. De lening dient altijd te 
worden afgelost. 
 
2. Wie verstrekt de starterslening? 
Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verstrekt de starterslening en 
verzorgt de afhandeling en administratie van de leningen. De gemeente stelt de voorwaarden en zorgt 
voor budget. U leent dus van de gemeente via het SVn. 
 
3. Waarom zet de gemeente startersleningen in? 
In de huidige woningmarkt is het voor starters moeilijk om een woning te kopen. Dankzij 
startersleningen kunnen veel mensen de eerste stap op de koopmarkt toch maken. Deze mensen 
maken vaak tegelijkertijd een huurwoning vrij. Hiermee kan een andere woningzoekende weer aan 
een huurwoning geholpen worden. Daarnaast zorgt een woningaankoop van een bestaande woning 
door een starter voor vervolgaankopen (de verkoper kan ook weer kopen) en komt er beweging in de 
woningmarkt. 
 
4. Welk bedrag kan ik lenen? 
Afhankelijk van uw financiële draagkracht en de koopprijs van de woning bedraagt de starterslening 
(de tweede hypotheek) maximaal € 25.000,--. De starterslening kan ook niet hoger zijn dan 20% van 
de aankoopkosten. De eerste hypotheek kunt u bij de bank van uw keuze afsluiten. Zowel de eerste 
hypotheek als de Starterslening worden verstrekt onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG); 
Voorbeeld: 
Het gezamenlijk inkomen van u en uw partner bedraagt € 35.000,--. Uw maximale hypotheek (met 
NHG) bedraagt met dit inkomen bijvoorbeeld € 150.000,--. U wilt een woning kopen waarvan de 
verwervingskosten (is aankoopkosten met bijkomende kosten van 5%) € 170.000,-- bedragen. De 
hoogte van de starterslening is dan € 170.000,-- min € 150.000,-- = € 20.000,--. 
 
5. Wat is de looptijd van een starterslening? 
De looptijd bedraagt maximaal 30 jaar. 
Indien de lening lager is dan € 10.000,-- dan geldt een looptijd van: 
- 13 jaar bij een hoofdsom tussen € 5.000,00 en € 10.000,--; 
- 8 jaar bij een hoofdsom lager dan € 5.000,--. 
 
6. Welke woningen in de gemeente Maasdriel komen in aanmerking voor een starterslening? 
Alle bestaande en nieuwbouwwoningen met verwervingskosten van maximaal € 235.000,-- komen in 
aanmerking voor een starterslening (met uitzondering van huurwoningen van een woningcorporatie en 
nieuwbouwwoningen waarvoor de verkoper zelf een Starterslening kan verstrekken).  
De Starterslening kunt u niet combineren met verkoop onder voorwaarden-constructies zoals 
Koopgarant, Duokoop, Bijzonder Wonen  of Slimmer Kopen. 
 
7. Mag ik een verbouwing meefinancieren?  
Ja dit is toegestaan. Let wel: de som van zowel de 1e als de 2e hypotheek (starterslening) mag niet 
hoger zijn dan € 235.000! (inclusief bijkomende kosten conform definitie NHG). 



 
8. Wie komen in aanmerking voor een starterslening? 
U komt in aanmerking als u of uw partner niet eerder woningeigenaar zijn geweest en u de 
koopwoning zelf gaat bewonen. 
U hoeft niet in de gemeente Maasdriel te wonen en/of te werken. U moet wel een woning in de 
gemeente Maasdriel kopen. 
 
9. Heeft eigen vermogen invloed op de hoogte van de starterslening? 
Het eigen vermogen kan invloed hebben indien men uitkomt boven de vrijstelling in box 3 van de 
belasting. Vraag uw hypotheekverstrekker of de SVn naar meer informatie. 
 
10. Hoe kan ik een starterslening aanvragen? 
Stap 1:  
U hebt een koopwoning op het oog, maar kunt deze niet volledig financieren. 
Bespreek met uw tussenpersoon (makelaar, hypotheekbemiddelaar, bank) de mogelijkheden voor een 
starterslening. 
 
Stap 2: 
 U sluit een (voorlopige) koopovereenkomst onder ontbindende voorwaarde dat u een starterslening 
verstrekt krijgt. 
 
Stap 3:  
U downloadt op de website het aanvraagformulier of u vraagt bij de gemeente Maasdriel een 
aanvraagformulier voor een starterslening op. Dit kan persoonlijk, schriftelijk of per e-mail 
(contactgegevens onderaan). 
Met dit formulier registreert u zich als aanvrager van een starterslening. 
 
De volgende documenten dient u hierbij in te leveren / mee te sturen: 
� een door koper en verkoper ondertekend voorlopig koopcontract,  
� een geldig legitimatiebewijs van aanvrager(s). 
 
Stap 4:  
Aan de hand van het ingevulde formulier en de bijlagen toetst de gemeente of aan de gemeentelijke 
voorwaarden wordt voldaan. 
Voldoet u aan de door de gemeente gestelde voorwaarden, dan krijgt u binnen enkele werkdagen een 
officieel SVn aanvraagformulier starterslening toegestuurd. 
 
Stap 5:  
Hoe verder? 
� Dit aanvraagformulier stuurt u inclusief alle gevraagde informatie en bijlagen naar het 

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) - het adres staat op het 
aanvraagformulier. 

� Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) brengt richting de 
gemeente een advies uit over de te verstrekken Starterslening.  

� Hierna ontvangt u een toekenningsbrief van de gemeente. Daarin staat vermeld op welk bedrag u 
mag rekenen als voldaan is aan alle voorwaarden. Op basis van deze brief vraagt u een hypotheek 
aan bij de bank van uw keuze. 
Vanaf het moment dat uw aanvraag volledig (met alle bijbehorende stukken) door het SVn is 
ontvangen, duurt het circa 3 weken voordat u de toekenning van de Starterslening in huis heeft. 

� De bank brengt een offerte uit die voldoet aan de voorwaarden in de toewijzingsbrief. 
� U stuurt een kopie van de offerte van de hypotheek van de bank naar het SVn. 
� Hierna ontvangt u van het SVn een offerte voor de starterslening. 
� Als u de offerte heeft geaccepteerd en aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u van het SVn 

bericht over de verdere afwikkeling van de lening. 
 
11. Stel dat het gemeentelijk budget voor startersleningen op is. Kan ik dan op een wachtlijst 

worden geplaatst voor een starterslening? 
Nee. Als er geen budget meer is worden aanvragen niet in behandeling genomen. Zolang er budget is 
gaat de toekenning van leningen volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Hierbij 
geldt de datum van binnenkomst van de aanvraag bij het SVn. 



De gemeente heeft voorlopig € 500.000,-- gereserveerd voor de startersleningen (vanaf 1 januari 
2014). 
 
12. Heeft u nog vragen? 
Meer informatie vindt u op www.maasdriel.nl/balie, www.svn.nlen www.nhg.nl 
Gemeente Maasdriel: tel. 14 0418, info@maasdriel.nl 
Gemeente Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 GA KERKDRIEL 
Gemeente Maasdriel , Kerkstraat 45, 5331 CB KERKDRIEL 
 
SVn: tel. 033 253 94 01 
SVn: www.svn.nl 
SVn: Postbus 15, 3870 DA HOEVELAKEN 
 
 
 
 
Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. 


