
niet goedgekeurd

niet goedgekeurd+
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LENING

Dossieraanvraag: 
persoonlijke staat

SHM verwerkt je gegevens.
Betaling dossierkost ontvangen.

De schatter komt langs

VMSW verwerkt 
alle persoonlijk & 
woning gegevens en 
de gegevens van de 
schatter.

Betaal 100 euro 
dossierkost

Schriftelijk aanbod 
ondertekenen voor akkoord.
Je dossier wordt doorgestuurd 
naar de notaris.
Maak een afspraak met de 
notaris.
Afspraak met de notaris op 
......../......../........

Verzamel de vereiste 
persoonlijke documenten

Verzamel de vereiste 
documenten ivm de woning

Dossieraanvraag: 
staat woning

Beslissing 
persoonlijke staat

Beslissing 
staat woning

Staat woning

Persoonlijke staat

Finale beslissing 
VMSW woonlening

niet goedgekeurd

Verkoop -en 
krediet akte 

ondertekenen bij 
notaris

voorlopig 
goedgekeurd

De schatter neemt contact met je 
op.
Afspraak met de schatter op
......../......../.........

SHM contactpersoon

contact:

email:

tel.:

Overzicht documenten te vinden op 
...................... ...................... ......................

Overzicht documenten te vinden op 
...................... ...................... ......................

VMSW contactpersoon

contact:

email:

tel.:

voorlopig
goedgekeurd

definitief goedgekeurd

Vragen over de staat 
van de woning? 

Vragen over je 
persoonlijke staat? 

Je krijgt een brief van 
de VMSW met het 
schattingsverslag.

Je ontvangt een brief van de VMSW met het 
schriftelijk aanbod.

Het dossier wordt overgedragen 
van SHM naar VMSW.

Sluit een 
brandverzekering af.

Optioneel: Sluit een schuldsaldo 
verzekering af.

Finale beslissing
VMSW woonlening

Woning

Voorlopige beslissing 
persoonlijke situatie

Voorlopige beslissing
woning

Definitieve beslissing
van de VMSW 

Onderteken de akte bij 
de notaris

Verzamel de vereiste 
persoonlijke documenten

Open een dossier

Betaal 100 euro dossierkost

Verzamel de vereiste 
documenten over de woning

Ontvang de schatter

Sluit een brandverzekering af.

De SHM verwerkt je 
gegevens

De schatter maakt een 
afspraak met je

De VMSW verwerkt alle gegevens. Je ontvangt van de VMSW een 
brief over de woning.

Je ontvangt een brief van de VMSW met het 
schriftelijk aanbod.

Onderteken het schriftelijk 
aanbod voor akkoord.

De VMSW stuurt je dossier naar de notaris.

Maak een afspraak met de 
notaris. 

De SHM laat je weten of je ook een 
schuldsaldoverzekering moet afsluiten.

Persoonlijke situatie

Vragen over je persoonlijke situatie? SHM: 

Contact: 

E-mail:

Telefoon:
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Lening

Dien de documenten in bij 
de SHM

Het dossier gaat van de 
SHM naar de VMSW.

Proficiat!

Woonleningwijzer
Vragen over de woning? De VMSW:

Contact: 

E-mail:

Telefoon:




