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Langer blijven wonen in uw eigen (aangepast) huis

Inloopspreekuur
blijvers- en
verzilverlening

Zo lang mogelijk wonen in een fijn huis in uw eigen buurt waar u iedereen
kent. Soms is het nodig om uw woning daarvoor aan te passen. Aanpassingen
die ervoor zorgen dat u comfortabel en veilig woont. Nu én in de toekomst.
Mogelijk beschikt u niet over (voldoende) middelen, maar zou u graag uw
huis levensloopbestendig willen maken. Via de gemeente is het mogelijk om
een aanvraag in te dienen voor een blijvers- of verzilverlening. Op de
website www.hilvarenbeek.nl vindt u nadere informatie en o.a. ook een
inspiratielijst voor bouwkundige aanpassingen.
Met de blijverslening leent u geld tegen een lage rente. Dit geld gebruikt u
om aanpassingen te doen aan uw woning zodat u zo lang mogelijk zelfstandig
in uw eigen huis kunt blijven. U kunt hiermee bijvoorbeeld een douche of
slaapkamer op de begane grond inrichten of uw huis drempelvrij maken.
De verzilverlening is een hypotheek die is bedoeld voor woningeigenaren
met een overwaarde op hun huis. U neemt hiermee een deel van de
overwaarde van uw woning op. Dit geld gebruikt u om aanpassingen te doen
aan uw woning zodat u zo lang mogelijk zelfstandig in uw eigen huis kunt
blijven. Tijdens de looptijd betaalt u geen rente en lost u niets af. De lening
en verschuldigde rente lost u af na verkoop van de woning of bij het
overlijden van de laatst overgebleven partner.
De KBO heeft een vrij inloopspreekuur op iedere eerste dinsdag van de
maand tussen 19.00 en 20.00 uur in Elckerlyc. U kunt daar met uw vragen
terecht. Samen kunnen we kijken of u aan de voorwaarden voldoet die aan
de verstrekking van de lening gesteld worden. Ook helpen wij u bij het
indienen van de aanvraag voor een blijvers- of verzilverlening bij de
gemeente.

Digitaal spreekuur
Computernieuws

Op de eerste maandag van de maand wordt door KBO en de bibliotheek
gezamenlijk het digitaal spreekuur in Hilvarenbeek georganiseerd, van 2 uur
tot half 4 in de bieb (Elckerlyc). De eerstvolgende keer is dat 2 december.
U kunt hier terecht als u een probleempje hebt met bediening van
computer, tablet, smartphone of e-reader.
Op de derde dinsdag van de maand kunt u in
Diessen in De Eenhoorn voor het digitaal
spreekuur terecht van half 2 tot 4 uur.
De eerstvolgende keer dus dinsdagmiddag
19 november a.s.

Iemand uitnodigingen voor een activiteit ter kennismaking?
kboheb@gmail.com
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