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Aanvraagformulier –  

Renteloze energielening verenigingen 

 

Volgende vereniging doet een aanvraag tot het bekomen van een renteloze energielening, zoals 
bepaald in het reglement renteloze energielening aan verenigingen met een lokaal in eigendom, 
goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 februari 2016. 

 

1. Gegevens van de aanvrager 

 
Naam vereniging: ………………………………………………………………………………………………… 

Adres vereniging: ………………………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………………………… 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………... 

IBAN: ………………………………………………………………………………………………………………. 

BIC: ………………………………………………………………………………………………………………… 

De vereniging is erkend door:  

□ Cultuurraad 
□ Jeugdraad 
□ Sportraad 
□ Ouderenadviesraad 
□ Mondiale raad 
□ … 

 

Contactpersoon: 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………… 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………... 

 

2. Doel van de lening 

 
2.1. Het bedrag van de lening zal gebruikt worden voor: 

□ Dak-of zoldervloerisolatie 
□ Hoogrendementsbeglazing, -deuren en -poorten 
□ Muurisolatie 
□ Vloerisolatie 
□ Energiezuinig ventilatiesysteem 
□ Zuinige verwarmingsinstallatie 
□ PV Zonnepanelen 
□ Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water 
□ Re-lighting of re-lamping 
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2.2 Omschrijf de aard van de geplande werken: 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.3 Locatie van de werken: 

Adres of kadastraal perceel: …..………………………………………………………………………………… 

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

 

2.4 Is een EPB-aangifte verplicht? 

□ Ja (indien ja, dan kunt u geen energielening aanvragen) 
□ Nee  

 

3. Gegevens van de lening 

 
Te ontlenen bedrag (max. € 10.000):   € ............................................. 

Bedrag ander(e) krediet(en) voor deze investering: € ............................................. 

Eigen financiële inbreng:    € ............................................. 

Totaal bedrag geplande werken:   € ............................................. 

 

Looptijd: ................ (max. 5 jaar) 

 

Gegevens van andere kredieten 

Heeft u andere kredieten in aanvraag: ja / neen (indien ja, vul gegevens hieronder in) 

Kredietgever Bedrag Looptijd 

   

   

   

 

Heeft u kredieten in omloop: ja/neen (indien ja, vul gegevens hieronder in) 

Kredietgever Bedrag Maandelijkse aflossing Eindvervaldag 

    

    

    

 

4. Timing 

 
Vanaf ………………………………………….................... zou de vereniging willen beschikken over de 
gelden van de renteloze lening. 
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5. Bijlagen 

 
Bij dit aanvraagformulier dienen volgende bijlagen te worden gevoegd:  

□ Terugbetalingsplan 
□ Een kopie van de stedenbouwkundige vergunning en een vakkundig ontwerpplan, indien de 

bouw- of verbouwingswerken afhankelijk zijn van een voorafgaande stedenbouwkundige 
vergunning  

□ Een gedetailleerde raming van de kostprijs van de geplande werken 

□ Een bewijs dat de vereniging hetzij eigenaar is van de lokalen en bijhorende grond, hetzij van 
een erfpacht of recht van opstal geniet op de lokalen minimaal gedurende de dubbele looptijd 
van de terugbetalingstermijn 

□ Voor een lening voor zonnepanelen: verklaring op eer
1
 

 

De aanvraag zal worden behandeld volgens de bepalingen van het reglement renteloze energielening 
aan verenigingen met een lokaal in eigendom van 29 februari 2016. De vereniging verklaart de inhoud 
van dit reglement te kennen en de bepalingen ervan te zullen naleven.  

 

Namens de vereniging,  

 

naam: ………………………………………………………………………………………………………………. 

functie: ……………………………………………………………………………………………………………... 

handtekening: ………………………………….…………………………………………………………………. 

 

naam: ………………………………………………………………………………………………………………. 

functie: ……………………………………………………………………………………………………………... 

handtekening: ………………………………….…………………………………………………………………. 

 

                                                      
1
 Terug te vinden op website 


