Aanvraagformulier woningbezitter

Duurzaamheidslening Limburgs Energie Fonds
Algemene gegevens
Naam _____________________________________________________________________________ Voorletters

_________________________________________

Adres ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Postcode ____________________________________ Plaats

___________________________________________________________________________________

Gemeente -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Telefoonnummer (vast) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Telefoonnummer (mobiel) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emailadres ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bouwjaar van de woning ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Leeftijd aanvrager -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indien het postadres afwijkt van de woning waarvoor u de duurzaamheidslening aanvraagt, a.u.b. onderstaand de
adresgegevens van de betreffende woning invullen.

Adres ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Postcode ____________________________________ Plaats

___________________________________________________________________________________

Specificatie Energiebesparende Maatregelen
Maatregel

Voorwaarden

 Zonnepanelen/PV-panelen

De zonnepanelen worden gemonteerd
op of aan de woning en aangesloten op het elektriciteitsnet











Wattplek

Zonneboiler

Minimale productie van 1,5 GJ per jaar Jaaropbrengst

GJ

Vloerisolatie/bodemisolatie*

Rc > 3,5 m K / W

m2

Dakisolatie*

Rc > 3,5 m2 K / W

m2

Dakisolatie ‘groen’*

Dakoppervlak > 8 m2
Helling van het dak < 45°
Minimaal 5 lagen: wortelwerende laag,
drainagelaag, filtervlies, substraatlaag,
vegetatielaag

m2

Spouwmuurisolatie*

Rc > 1,6 m2 K / W

m2

Gevelisolatie*

Rc > 3,5 m2 K / W

m2

HR++ glas*

U < 1,2 m2 K / W

m2

Micro-wkk/HRe ketel

Thermisch rendement > 100%
Elektrisch rendement > 15%

2

 Warmtepomp boiler
 Warmtepomp (grond-

gebonden of lucht/water)

 Houtgestookt(e) centrale

Opwekkingsrendement > 85%
Emissie voldoet aan de Nederlandse
emissierichtlijn lucht (NeR)

 Verbetering Energie Index*

Verbetering > 0,75

verwarmingsinstallatie of
warmwatertoestel

* Deze energiebesparende maatregel komt enkel voor een duurzaamheidslening in aanmerking indien de
woning gebouwd is vóór 1 januari 2008

w w w. l i m b u r g . n l / l e f

De aanvraag voor de duurzaamheidslening geldt voor:

Planning van de werkzaamheden

□

□

Zijn de werkzaamheden al uitgevoerd?
ja
nee
(let op: de werkzaamheden mogen nog niet zijn uitgevoerd op het moment van de aanvraag)
Verwachte startdatum: .......................................................................................... Verwachte einddatum: ..........................................................................................

Totaal te lenen bedrag: € ...................................................

(let op: de Provincie telt hier aanvullend nog 2% afsluitprovisie
bij. Daardoor kan de looptijd van de lening veranderen. Voorbeeld: indien u de looptijd wilt beperken tot 10 jaar zou
het maximum te lenen bedrag hier ingevuld € 7.349,- moeten zijn)

Bij te voegen bijlagen bij de aanvraag

De aanvraag moet voorzien zijn van de volgende bijlagen
Een kopie van recente offerte(s) waarin het volgende staat aangegeven:
een volledige beschrijving van de te treffen energiebesparende maatregelen, inclusief de eisen waaraan de
maatregelen moeten voldoen;
kosten van de te treffen maatregelen.
Indien de aanvraag betrekking heeft op een zonneboiler moet u een zonnekeur-certificaat, opbrengstverklaring of
gelijkwaardigheidsverklaring meesturen waaruit de jaarlijkse hoeveelheid opgewekte energie blijkt.
Indien de aanvraag betrekking heeft op de verbetering van de Energie-Index dient een energiebesparingsadvies,
opgesteld door een gecertificeerd EPA-adviseur, meegestuurd te worden.
Verder is het volgende van belang. Houd er rekening mee dat voor verschillende maatregelen een vergunning
moet worden aangevraagd. Dit dient u bij uw eigen gemeente na te gaan. U bent zelf verantwoordelijk voor het
tijdig verkrijgen van vergunningen.

Verklaring van de aanvrager

De aanvrager verklaart:
− bekend te zijn met de voorwaarden van de Duurzaamheidslening. Deze zijn te vinden in de Verordening
duurzaamheidsleningen Limburgs Energie Fonds (welke op de website: www.limburg.nl/lef is te vinden);
− dat de werkzaamheden waarvoor de duurzaamheidslening wordt aangevraagd nog niet uitgevoerd zijn;
− dat de te treffen voorzieningen aan de woning zullen worden gerealiseerd;
− dat de bij dit aanvraagformulier gevoegde bijlagen integraal deel uitmaken van deze aanvraag;
− ermee bekend te zijn dat fondsbeheerder SVn voor het afsluiten van een lening een afsluitprovisie in rekening
brengt (dit betreft 2% van het te lenen bedrag).

Ondertekening

Ondertekende verklaart dit aanvraagformulier compleet en naar waarheid te hebben ingevuld en de vereiste bijlagen
te hebben bijgevoegd.
Woonplaats ................................................................................................................
Datum ..............................................................................................................................
Naam ................................................................................................................................

Handtekening ........................................................................................................................

Stuur dit formulier met de vereiste bijlagen naar:
Provincie Limburg, cluster Subsidies, o.v.v. Duurzaamheidslening LEF, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht
U kunt het aanvraagformulier via de website www.limburg.nl/lef uitprinten. Het ingevulde exemplaar dient u te ondertekenen,
te voorzien van de vereiste bijlagen en op te sturen naar de Provincie Limburg (zie adres hierboven).
Wij streven ernaar om u binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag te berichten of de lening aan u wordt toegekend.
Als de duurzaamheidslening is toegekend kunt u bij SVn de lening aanvragen. SVn verstrekt de lening alleen na een positieve
financiële krediettoets.
Dit betekent dat de financiële draagkracht van de aanvrager voldoende moet zijn.
15-3695

