“Veilig en comfortabel
in ons eigen huis.
Goed voor elkaar!”

Stimuleringslening

INFORMATIE
STIMULERINGSLENING
Met de stimuleringslening van de gemeente Roosendaal kunt u tegen aantrekkelijke
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HOE VRAAGT U DE LENING AAN?

LEVENSLOOPBESTENDIGHEID
Waarborg de toekomst in uw eigen huis. U kunt nu al zaken
aanpassen waar u later profijt van heeft. Denk bijvoorbeeld aan
verbreden van deuren, verwijderen van drempels of het realiseren
van een badkamer op de begane grond. Technologische aanpassingen, domotica, komen ook in aanmerking voor de lening. Een digitaal
spiekoog en waterkranen met sensoren zijn handig voor nu en wellicht
noodzakelijk voor later.

VEILIGHEID
Veiligheid voor alles! Het gaat tenslotte om uw gezondheid en het gevoel van geborgenheid. Maak uw
woning veiliger met gecertificeerde sloten op bereikbare deuren en ramen. Of plaats een alarmsysteem dat in
contact staat met uw kinderen of uw zorgverlener. Zo kunt
u met een gerust hart gaan slapen.

DUURZAAMHEID
Investeren in de duurzaamheid van
uw woning is goed voor het milieu én
goed voor uw portemonnee. Zonnepanelen of zonneboilers leveren energie. Met dakof gevelisolatie houdt u in de zomer uw huis
koel. Het resultaat: een lagere energierekening en in de winter zit u er warmpjes bij.
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“Veilig en comfortabel
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aantal voorwaarden.

01. VOOR WIE IS DE LENING?
Bent u minimaal 18 jaar, eigenaar en bewoner van de
woning in de gemeente Roosendaal én is uw woning ouder
dan tien jaar? Dan komt u in aanmerking voor de lening.

02. GA NAAR ONZE WEBSITE
Ga naar www.roosendaal.nl/stimuleringslening. Daar
vindt u alle mogelijke aanpassingen en maatregelen voor
uw woning overzichtelijk op een rijtje.

03. CHECK DE VOORWAARDEN
Check op onze website ook de leningscondities en
financiële voorwaarden. Log in met uw DigiD.

04. VRAAG AAN

Stimuleringslening
Vul de aanvraag in of neem contact op voor
een vrijblijvend advies

INFORMATIE
Met de stimuleringslening van de gemeente Roosendaal kunt u tegen aantrekkelijke
voorwaarden maatregelen treffen aan uw woning. Vindt u het lastig om de juiste
keuzes te maken? Vraag dan vrijblijvend advies op maat. Neem contact op met de
gemeente Roosendaal of met een van onze partners.

Contactgegevens:
Stadskantoor
Stadserf 1
4701 NK Roosendaal

Onze partners:
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T: 14 0165
E: info@roosendaal.nl
I: www.roosendaal.nl/stimuleringslening

