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 Stap 1
Vraag de Starterslening  
aan op svn.nl/starterslening

Vul op svn.nl/starterslening de naam van de gemeente 
of plaats in en kies de Starterslening. Zijn er in jouw 
gemeente meer Startersleningen? Kies dan voor 
de lening die op je toewijzingsbrief staat. Klik door 
naar de digitale aanvraagstraat, vul de aanvraag 
volledig in en vraag de Starterslening aan.

 Stap 2
Upload documenten in Mijn SVn

Mijn SVn is jouw digitale omgeving waar je altijd de 
status van je aanvraag ziet en waar je makkelijk  

 
en veilig documenten met ons deelt. Bekijk hier je 
rentevoorstel en upload de documenten die nodig 
zijn om je aanvraag compleet te maken.

Je activeert Mijn SVn door op de link in onze  
mail te klikken.

 Stap 3
We beoordelen je aanvraag

Als je aanvraag compleet is, krijg je binnen drie tot 
vijf werkdagen antwoord. We kunnen je aanvraag 
afwijzen. Of je krijgt een positieve beoordeling. 
Je weet dan zeker dat je een Starterslening krijgt. 

Onze definitieve offerte vind je in Mijn SVn. Samen 
met andere belangrijke informatie over de Starters
lening. We laten je ook weten hoe we met je per
soonlijke gegevens omgaan en hoe we werken.

 Stap 4
Upload de getekende offerte

Ga je akkoord met onze offerte? Zet er een  
hand tekening op en upload de offerte in Mijn SVn. 
Het kan zijn dat we meer informatie vragen om je 
aanvraag in orde te maken.

 Stap 5
Wij versturen de stukken naar je notaris

Maak een afspraak met een door jou  
uitgekozen notaris.

 Stap 6
Je gebruikt het bedrag om de  
woning te kopen

We maken het geld over naar je notaris. Soms  
komt het geld in een bouwdepot. Als dat zo is,  
laten we dat weten.

 Stap 7
Naar de notaris voor  
de sleuteloverdracht

De notaris regelt de overdracht van het huis en 
maakt de leveringsakte en hypotheekakte in orde. 
Ook zorgt de notaris voor de inschrijving in het  
Kadaster. Je bent nu echt de eigenaar van een  
woning en krijgt de sleutels. Succes met verhuizen  
en veel woonplezier!

Een Starterslening 
aanvragen bij SVn
Pak dit handige stappenplan erbij

https://svn.nl/starterslening
https://www.svn.nl/inloggen
https://www.svn.nl/inloggen
https://www.svn.nl/inloggen


Vragen?  
Bel of mail gerust!
Bel ons op 088 253 94 00. Dat kan van 
maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 
en 16.00 uur. Een e-mail sturen kan altijd, 
naar: info@svn.nl.

pagina 2 van 2

SVn
Postbus 40
3800 AA Amersfoort

T 088 253 9400
KvKnummer 41042610

info@svn.nl
www.svn.nl
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