Stimuleringslening, aanvraagformulier
Met dit formulier kunt u een Stimuleringslening aanvragen. Lees voordat u het formulier invult de
toelichting op pagina 3.
1. Gegevens accommodatie / sportcomplex
Naam bedrijf
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
KvK-nummer

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

2. Gegevens aanvrager
Voornamen
Achternaam
Burgerservicenummer
Functie
Telefoonnummer
E-mailadres

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

3. Doelgroep
Wordt de lening benut om één of meerdere duurzaamheidsmaatregelen (zie het punt
duurzaamheidsmaatregelen en werkelijke kosten) door te voeren in een accommodatie van
minimaal één jaar oud, in eigendom van een vereniging of stichting zonder winstoogmerk en welke
gebruikt en bestemd zijn voor het gebruik voor maatschappelijke doeleinden, zoals onderwijs,
vereniging, non-profitorganisaties die niet behoren tot de (semi-) overheid (zoals gebouwen van
woningcorporaties, zorginstellingen en defensie) of een sportcomplex?
 Ja, namelijk:

 Accommodatie
 Sportcomplex

 Nee
De regeling is niet op u van toepassing, u komt niet in aanmerking voor de Stimuleringslening.
4. Duurzaamheidsmaatregelen en werkelijke kosten
De Stimuleringslening wordt benut voor (aankruisen wat van toepassing is):
Maatregel

Werkelijke kosten in €

 Dakisolatie

……………….……………………..

 Gevelisolatie

………………………………........

 Spouwmuurisolatie

……….……………………………..

 Vloerisolatie

………………………………………

 Isolatieglas

………………………………………

 Isolatiekozijn

…………………………………..….

 Warmtepomp bron bodem

………………………………………

 Warmtepomp bron lucht

…..………………………………….

 Warmtepomp bron gevel

………………………………………
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 Warmtepompboiler / Combinatiewarmtepomp (tap) ……………….……………………..
 Pellet ketel / pellet kachel / HR houtkachel

………………………………………

 Micro-WKK / HRe-ketel

…….………………………………..

 WTW voor ventilatie

………………………………………

 Zonnepanelen (PV-cellen) / Zonnecollectoren

………………………………………

(Let op, vul bij zonnepanelen (PV-cellen) het bedrag in exclusief BTW)

 LTV (laag temperatuur verwarming)

…………..………………………….

 Douchewater WTW

………………………………………

 Vraag- / Druk- / CO2 gestuurde ventilatieroosters

……….……………………………..

 Groene dak

…………….………………………..

 Zonneboiler

……………….……………………..

 Led-verlichting

………………………………………

 EPA-maatwerkadvies

………………………………………

Totale werkelijke kosten

………….………………………….

Gewenst leenbedrag

….………………………………….

Bij dit formulier dient u een kopie van de offertes die uw leningaanvraag onderbouwen mee te
sturen. Indien aanwezig, en in ieder geval als de werkelijke kosten meer bedragen dan € 7.500,- dient
u ook een EPA-maatwerkadvies mee te sturen. Met als uitzondering een aanvraag voor
zonnepanelen.
5. Verklaring
Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en gaat akkoord met de
bepalingen uit de Verordening Stimuleringsleningen gemeente Oldebroek.
Naam

____________________________________________

Datum

____________________________________________

Handtekening

____________________________________________
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Toelichting aanvraagformulier Stimuleringslening
De aanvraag voor een stimuleringslening en de declaratie dient u zelf in bij de gemeente. De keuze
voor een leverancier is vrij. De gemeente heeft hierin geen vaste partners of samenwerkingen. Het
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) verstrekt en beheert de lening.
Op basis van dit aanvraagformulier bekijkt de gemeente of de voorgenomen energiebesparende
maatregelen in aanmerking komen voor een stimuleringslening, een lening met rentekorting. Als uw
aanvraag wordt toegekend ontvangt u een brief met daarbij een aanvraagformulier voor de lening bij
SVn. Wilt u de werkzaamheden na indiening van de aanvraag, maar voor toekenning van de lening,
(laten) uitvoeren dan doet u dat op eigen risico. Werkzaamheden die zijn uitgevoerd voordat u de
aanvraag heeft gedaan komen niet voor een lening in aanmerking.
Gegevens bedrijf / aanvrager
Hier vult u de gegevens in van de accommodatie of sportcomplex waar de aanvraag voor bedoeld is.
Het adres is het adres waar de energiebesparende maatregelen worden aangebracht.
Doelgroep
Is de accommodatie minimaal één jaar oud, in eigendom van een vereniging of stichting zonder
winstoogmerk en welke gebruikt en bestemd zijn voor het gebruik voor maatschappelijke
doeleinden, zoals onderwijs, vereniging, non-profitorganisaties die niet behoren tot de (semi-)
overheid (zoals gebouwen van woningcorporaties, zorginstellingen en defensie) of een
sportcomplex? Dan vinkt u ja aan. Is dit niet het geval dan is de regeling niet op u van toepassing.
Duurzaamheidsmaatregelen en werkelijke kosten
Hier geeft u aan voor welke energiebesparende maatregelen u een lening wilt aanvragen. Voor de
maatregelen waarvoor u een lening aanvraagt, dient u een offerte inclusief de bijhorende
specificaties mee te sturen. Werkelijke kosten zijn de kosten van materialen en werkzaamheden voor
zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen. De volgende kosten zijn daarbij
inbegrepen:
 EPA-maatwerkadvies
 Energieprestatiecertificaat
 Legeskosten
 Overige bijkomende kosten voor het verkrijgen van de stimuleringslening
Let op: De kosten die u kunt terug krijgen van de Belastingdienst en eventueel te ontvangen subsidie
vallen niet onder de werkelijke kosten en komen daardoor niet in aanmerking voor een lening. Dit is
bijvoorbeeld de BTW die u betaalt voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen. Die kosten kunt
u terug krijgen van de Belastingdienst.
Aanvullende documenten
Bij dit formulier dient u een kopie van de offertes die uw leningaanvraag onderbouwen mee te
sturen. Indien aanwezig, en in ieder geval als de werkelijke kosten meer bedragen dan € 7.500,- dient
u ook een EPA-maatwerkadvies mee te sturen. Met als uitzondering een aanvraag voor
zonnepanelen. EPA-maatwerkadvies is een advies dat voorafgaand aan de voorgenomen
energiebesparende maatregelen kan worden opgesteld door een gecertificeerd bedrijf. Ook dient bij
de aanvraag een (kopie) identiteitsbewijs van de eigenaar of (kopie) uittreksel van de Kamer van
Koophandel van de beslissingsbevoegde vertegenwoordiger van de aanvraag.
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Opsturen formulier
Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u samen met de benodigde bijlagen
opsturen naar:
Gemeente Oldebroek
O.v.v. Aanvraag Stimuleringslening
Raadhuisplein 1
8096 CP Oldebroek
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