Aanvraagformulier Vlaamse Energielening voor particulieren
datum

contactpersoon
Veronique Vanlaer
Secretariaatsmedewerker
T 09 218 99 12
Veronique.vanlaer@veneco.be

Gegevens van de kredietnemer
Aanspreking

Dhr.

Mevr.

Naam

………………………………………………………………………………………..

Voornaam

………………………………………………………………………………………..

Straat & nr.

………………………………………………………………………………………..

Postcode en woonplaats ………………………………………………………………………………………..
Identiteitskaartnr.

Rijksregisternr.

Geboortedatum

☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐-☐☐
☐☐ ☐☐ ☐☐-☐☐☐ ☐☐
.

.

.

☐☐/☐☐/☐☐☐☐

Geboorteplaats

………………………………

Nationaliteit

………………………………………………………………………………………..

Telefoonnr.

…………………………………… GSM:…………………………………………..

E-mailadres

………………………………………………………………………………………..

Burgerlijke staat

Sinds

gehuwd*

wettelijk samenwonend*

ongehuwd

samenwonend zonder contract

weduwe/weduwnaar

gescheiden**

☐☐/☐☐/☐☐☐☐

Stelsel*

algehele gemeenschap
wettelijk stelsel
scheiding van goederen

Stelsel**

gescheiden van tafel en bed
uit de echt gescheiden

Aantal kinderen ten laste ………………………………………………………………………………………..

Gegevens van de medekredietnemer
Indien u getrouwd bent of samenwoont, dient u de lening samen met uw echtgenoot, echtgenote
of samenwonende partner aan te vragen. Vul hierna de gegevens van uw partner in.
Aanspreking

Dhr.

Mevr.

Naam

………………………………………………………………………………………..

Voornaam

………………………………………………………………………………………..

Straat & nr.

………………………………………………………………………………………..

Postcode en woonplaats ………………………………………………………………………………………..
Identiteitskaartnr.

Rijksregisternr.

Geboortedatum

☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐-☐☐
☐☐ ☐☐ ☐☐-☐☐☐ ☐☐
.

.

.

☐☐/☐☐/☐☐☐☐

Geboorteplaats

………………………………

Nationaliteit

………………………………………………………………………………………..

Telefoonnr.

…………………………………… GSM:…………………………………………..

E-mailadres

………………………………………………………………………………………..

Burgerlijke staat

Sinds
Stelsel*

gehuwd*

wettelijk samenwonend*

ongehuwd

samenwonend zonder contract

weduwe/weduwnaar

gescheiden**

☐☐/☐☐/☐☐☐☐
algehele gemeenschap
wettelijk stelsel
scheiding van goederen
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Stelsel**

gescheiden van tafel en bed
uit de echt gescheiden

Aantal kinderen ten laste ………………………………………………………………………………………..

Eigendomssituatie kredietnemer
U bent:

eigenaar en bewoner van het pand
huurder van het pand
eigenaar en verhuurder van het pand
andere:…………………………………………………………………………...

In te vullen door eigenaar-verhuurder
Naam huurder

………………………………………………………………………………………..

Telefoonnr. huurder

…………………………………… GSM:…………………………………………..

Hebt u al een Vlaamse energielening lopen bij Veneco?

ja
neen

Indien ja, wat is het dossiernr.?……………………………………………………………………………………
In te vullen door huurder-bewoner
Naam eigenaar

………………………………………………………………………………………..

Adres eigenaar

………………………………………………………………………………………..

Telefoonnr. eigenaar

…………………………………… GSM:…………………………………………..

Gegevens van het pand waarvoor u een lening wenst aan te vragen
Adres van het pand
Idem als hierboven?

ja
neen

Indien anders, vul aan:
Straat & nr.

………………………………………………………………………………………..

Postcode en woonplaats ………………………………………………………………………………………..
Aard woning
bestaande woning

nieuwbouw

Ouderdom woning
Is de woning ouder dan 10 jaar?

ja
neen

Type woning/wooneenheid
appartement

gesloten bebouwing

vrijstaande woning

andere, vul aan: ………………………………………………………………...

halfopen bebouwing
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Beroepsgegevens van de kredietnemer
Statuut

ambtenaar

vervangingsinkomen

arbeider

werkloos met uitkering

bediende

werkloos zonder uitkering

gepensioneerd

zelfstandig

andere:…………………………………………………………………………
Sinds

 / /

Naam en adres werkgever of ………………………………………………………………………………………..
uitbetalende instantie

………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

Beroepsgegevens van de medekredietnemer
Statuut

ambtenaar

vervangingsinkomen

arbeider

werkloos met uitkering

bediende

werkloos zonder uitkering

gepensioneerd

zelfstandig

andere:…………………………………………………………………………
Sinds

 / /

Naam en adres werkgever of ………………………………………………………………………………………..
uitbetalende instantie

………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….

Bankgegevens
Indien u klant bent bij meerdere banken, geeft u hier de gegevens in van de rekening waarop het Vlaams
Gewest het kredietbedrag mag storten.

☐☐-☐☐☐☐-☐☐☐☐-☐☐☐☐

IBAN rekeningnummer

BE

Geopend op naam van

………………………………………………………………………………………..

Bankinstelling

………………………………………………………………………………………..
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Inkomsten (indien niet van toepassing vul aan met n.v.t.)
Kredietnemer

Medekredietnemer

Bruto maandloon

€ ……………………………………

€ ……………………………………

Netto maandloon

€ ……………………………………

€ ……………………………………

€ ……………………………………

€ ……………………………………

Vervangingsinkomen

€ ……………………………………

€ ……………………………………

Kindergeld

€ ……………………………………

€ ……………………………………

Ontvangen alimentatie

€ ……………………………………

€ ……………………………………

Maandelijks ontvangen huur

€ ……………………………………

€ ……………………………………

Jaarlijks netto belastbaar (zie
belastingaangifte)

Maandelijkse lasten (indien niet van toepassing vul aan met n.v.t.)
Kredietnemer

Medekredietnemer

Huur

€ ……………………………………

€ ……………………………………

Alimentatie

€ ……………………………………

€ ……………………………………

Aardgas

€ ……………………………………

€ ……………………………………

Elektriciteit

€ ……………………………………

€ ……………………………………

€ ……………………………………

€ ……………………………………

€ ……………………………………

€ ……………………………………

Andere energiekosten (vb.
stookolie, propaan)
Andere maandelijkse
schulden
Heeft u andere kredieten in

Neen, ga naar pagina 8

Neen, ga naar pagina 8

aanvraag?

Ja

Ja

Heeft u andere kredieten in

Neen, ga naar pagina 8

Neen, ga naar pagina 8

omloop?

Ja

Ja
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Detail van ALLE lopende kredieten
Krediet 1
Type

hypothecair
lening op afbetaling
andere: ……………………………………………………………………

Doel krediet

aankoop woning
verbouwingen
auto
andere: ……………………………………………………………………

Aangevraagd op naam van

kredietnemer
medekredietnemer
samen

Kredietgever

…………………………………………………………………………………

Ontleend bedrag

…………………………………………………………………………………

Maandelijkse aflossing

…………………………………………………………………………………

Looptijd van de lening

…………………………………………………………………………………

Startdatum krediet

…………………………………………………………………………………

Krediet 2
Type

hypothecair
lening op afbetaling
andere: ……………………………………………………………………

Doel krediet

aankoop woning
verbouwingen
auto
andere: ……………………………………………………………………

Aangevraagd op naam van

kredietnemer
medekredietnemer
samen

Kredietgever

…………………………………………………………………………………

Ontleend bedrag

…………………………………………………………………………………

Maandelijkse aflossing

…………………………………………………………………………………

Looptijd van de lening

…………………………………………………………………………………

Startdatum krediet

…………………………………………………………………………………

6

Krediet 3
Type

hypothecair
lening op afbetaling
andere: ……………………………………………………………………

Doel krediet

aankoop woning
verbouwingen
auto
andere: ……………………………………………………………………

Aangevraagd op naam van

kredietnemer
medekredietnemer
samen

Kredietgever

…………………………………………………………………………………

Ontleend bedrag

…………………………………………………………………………………

Maandelijkse aflossing

…………………………………………………………………………………

Looptijd van de lening

…………………………………………………………………………………

Startdatum krediet

…………………………………………………………………………………

Krediet 4
Type

hypothecair
lening op afbetaling
andere: ……………………………………………………………………

Doel krediet

aankoop woning
verbouwingen
auto
andere: ……………………………………………………………………

Aangevraagd op naam van

kredietnemer
medekredietnemer
samen

Kredietgever

…………………………………………………………………………………

Ontleend bedrag

…………………………………………………………………………………

Maandelijkse aflossing

…………………………………………………………………………………

Looptijd van de lening

…………………………………………………………………………………

Startdatum krediet

…………………………………………………………………………………
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Krediet 5
Type

hypothecair
lening op afbetaling
andere: ……………………………………………………………………

Doel krediet

aankoop woning
verbouwingen
auto
andere: ……………………………………………………………………

Aangevraagd op naam van

kredietnemer
medekredietnemer
samen

Kredietgever

…………………………………………………………………………………

Ontleend bedrag

…………………………………………………………………………………

Maandelijkse aflossing

…………………………………………………………………………………

Looptijd van de lening

…………………………………………………………………………………

Startdatum krediet

…………………………………………………………………………………

Behoort u of uw huurder(s) tot de bijzondere doelgroep ?
Indien u aan één of meerdere van onderstaande voorwaarden voldoet, dan behoort u tot de bijzondere
doelgroep. Gelieve aan te kruisen:
Uw jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan € 18.363,39 verhoogd met
€ 3.399,56 per persoon ten laste.
U krijgt een verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige verzorging en uitkering.
(attest ziekteverzekering bijvoegen in kredietaanvraagdossier)
Uw jaarlijks bruto gezinsinkomen of het jaarlijks bruto gezinsinkomen van uw huurder(s)
bedraagt niet meer dan 30.060 euro.
U heeft een OMNIO-statuut.
U ontvangt een leefloon.
U geniet van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden.
U geniet van een inkomensgarantie voor ouderen.
U ontvangt een tegemoetkoming als gehandicapte.
U doet een beroep op schuldbemiddeling en u kunt uw verwarmingsfactuur niet betalen. (attest
schuldbemiddeling bijvoegen in kredietaanvraagdossier)
U ontvangt het sociaal tarief bij uw energieleverancier.
U wordt door het OCMW budgettair of sociaal begeleid omdat u uw rekeningen voor gas en
elektriciteit niet (meer) kun betalen. (attest OCMW bijvoegen in kredietaanvraagdossier)
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Geplande energiebesparende investering (meerdere zijn mogelijk)
2

dak – of vloerisolatie (R-waarde ≧ 3,5 m K/W)
2

spouwmuurisolatie (R-waarde ≧ 0,75 m K/W)
2

gevelisolatie (R-waarde buitenmuur ≧ 2 m K/W)
2

vloerisolatie (R-waarde ≧ 1,2 m K/W)
2

hoogrendementsbeglazing,- deuren en -poorten (U-waarde ≦ 1,1 W/m K)
(m.b.t. tot het hoofdgebouw, bijgebouwen komen niet in aanmerking)
zuinige verwarmingsinstallatie
zonneboiler
warmteregeling op centrale verwarming d.m.v. thermostatische kranen of
kamerthermostaat met tijdschakeling
energieaudit (in combinatie met een ander type investering)
luchtdichting en blowerdoortest (in combinatie met een ander type investering)
energiezuinig ventilatiesysteem
PV zonnepanelen (verplicht in te vullen document ‘VERKLARING OP EER’!)
Voorwaarden verbonden aan dit type investering
2

•

dakisolatie met minimum R-waarde 3,5 m K/W

•

geen enkel glas

energieopslagtechnieken en beheersystemen
energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor de sociale doelgroep en dit in samenwerking met het
OCMW)
Gegevens contactpersoon OCMW(verplicht) .................................................................................................

...................................................................................................................................................................
In geval van nieuwbouw of sloop en wederopbouw komen deze investeringen enkel in aanmerking
indien het gaat om woningen met een E-peil 30 op het moment van de bouwaanvraag.
Hiervoor dient een vooraf berekening van de energieverslaggever voorgelegd te worden.

Overzicht reeds ontvangen offertes
Nr.

Datum

Aannemer

Bedrag

Type werkzaamheden

….

….….….….….

….….….….….….….….….

€ ……………………

….….….….….….….….….…

….

….….….….….

….….….….….….….….….

€ ……………………

….….….….….….….….….…

….

….….….….….

….….….….….….….….….

€ ……………………

….….….….….….….….….…

….

….….….….….

….….….….….….….….….

€ ……………………

….….….….….….….….….…

….

….….….….….

….….….….….….….….….

€ ……………………

….….….….….….….….….…
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Gegevens geplande investering
Totaal bedrag geplande werken (incl. btw)

€ ………………………………………………………

Gevraagd kredietbedrag via VEA (max. 15.000 euro)

€ ………………………………………………………

Gewenste termijn

…………………………………………………………

(max. 8 jaar voor leningen aan 2%, max. 10 jaar voor de renteloze lening)

Bedrag ander krediet m.b.t. deze investering

€ ………………………………………………………

Eigen financiële inbreng

€ ………………………………………………………

Van waar kent u Veneco en haar dienstverlening?
aannemer/installateur

gemeente/OCMW

kennissen/vrienden

architect

gemeentelijk infoblad

(lokale) pers

folder

website Veneco/gemeente

andere:…………………

Overeenkomst
De kredietnemer(s) verklaart (verklaren) dat alle gegevens op dit aanvraagformulier naar waarheid ingevuld
zijn en dat hij/zij kennis heeft (hebben) genomen van de algemene voorwaarden die gelden voor deze
kredietovereenkomst.

Let op! Geld lenen kost ook geld.
Jaarlijkse kosten percentage en debetrente bedragen 2%

Datum:
Kredietnemer (naam & handtekening)

Medekredietnemer (naam & handtekening)
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Wij vragen uitdrukkelijk dat u alle nodige stukken bij uw aanvraag voegt om een zo vlot mogelijke
behandeling te kunnen garanderen!
Checklist bijlagen
Documenten aangeduid met een * zijn de standaarddocumenten te voegen bij elke aanvraag, alle andere
documenten hebben slechts betrekking op een specifieke doelgroep of een type investering.
kopie identiteitskaart (recto verso) van kredietnemer en medekredietnemer*
kopie van de reeds ontvangen prijsofferte voor de uit te voeren werken*
kopie van de loon – of pensioenfiche(s) van kredietnemer en medekredietnemer van de laatste 3
maanden*. Indien u werkloos bent de fiche(s) van de uitkering.
kopie

van

het

laatste

(meest

recente)

aanslagbiljet

personenbelasting

waarop

uw

(kredietnemer en medekredietnemer) belastbaar inkomen staat en, indien u getrouwd bent of feitelijk
samenwoont, dat van uw partner*
meest recente eindafrekening elektriciteit*
meest recente eindafrekening aardgas*
facturen over de laatste 12 maanden voor stookolie*
Indien u tot de bijzondere doelgroep behoort:
attest ziekteverzekering
attest schuldbemiddeling
attest OCMW-begeleiding
rapport energiescan < 5 jaar
PV zonnepanelen:
verklaring op eer
Investeringen bij nieuwbouw of sloop en wederopbouw:
vooraf berekening van de EPB-verslaggever ( E-peil ≦30)
Voor huurder(s):
kopie huurovereenkomst
onderhandse overeenkomst m.b.t. deze investering vanuit de huurder
Voor verhuurder:
kopie van de huurovereenkomst
onderhandse overeenkomst m.b.t. deze investering vanuit de verhuurder
Verhuur SVK:
kopie van de huurovereenkomst
indien geen huurovereenkomst, kopie van de intentieverklaring
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Identificatieklever van de mutualiteit
Hier kleven

Hier kleven
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VERKLARING OP EER
VLAAMSE ENERGIELENING – ZONNEPANELEN

Opgelet! Dit is een verklaring op eer en geweten, een valse verklaring zal leiden tot weigering van uw
dossier. Steekproefsgewijs zal er een controle plaatsvinden.

Ik, ondergetekende, ...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
woonachtig te ......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
verklaar hierbij op eer dat de woning gelegen te ...............................................................................................
............................................................................................................................................................................
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•

een dakisolatie heeft met minimum R-waarde 3,5m K/W;

•

geen enkel glas meer heeft.

en daartoe voldoet aan de voorwaarden tot het aanvragen van een energielening voor PV zonnepanelen.

In eer en geweten opgemaakt te ........................................................................................................................
op datum van ......................................................................................................................................................

Handtekening (voorafgegaan door volledige naam)
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