Aanvraagformulier duurzaamheidslening woonhuis
Met dit formulier kunt u een toewijzing voor een duurzaamheidslening aanvragen om uw huis te
verduurzamen. Na ontvangst van de toewijzingsbrief van de gemeente kunt u daarmee bij SVn
vervolgens de lening aanvragen.

1. Gegevens aanvrager
Naam en voorletters: _________________________________________________________________
Adres: ____________________________________________________________________________
Postcode en woonplaats*: _____________________________________________________________
Geboortedatum: ____-____-___________ E-mail: _________________________________________

2. Informatie over de woning
Bouwjaar van de woning: _____________________ Energielabel (indien beschikbaar): ____________
Bent u eigenaar van de woning?
O Ja
O Nee*
*) De lening is alleen voor eigenaren. U kunt helaas geen gebruik maken van de duurzaamheidslening.

3. Maatregelen en kosten
Geef hieronder aan welke maatregelen u wilt nemen om uw woning te verduurzamen:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Kosten inclusief BTW
Totale kosten maatregelen incl. BTW

€ ____________

Gevraagde bijdrage van de gemeente

€ ____________ (minimaal € 2.500,- maximaal € 25.000,-)

Let op: uw lening word geregistreerd bij BKR.

Bezoekadres: Gemeente Hellevoetsluis, Oostzanddijk 28, 3221 AL Hellevoetsluis
Postadres: Gemeente Hellevoetsluis, Postbus 13, 3220 AA, Hellevoetsluis
14 0181 ‐ gemeente@hellevoetsluis.nl

4. Planning werkzaamheden
Wanneer bent u van plan de werkzaamheden uit te laten voeren?
Start werkzaamheden: _____ - _____ - ________
Heeft u een omgevings- en/of een monumentenvergunning nodig? U kunt dit controleren op
www.omgevingsloket.nl
O ja
O nee

5. Bijlage
Stuur met deze aanvraag de volgende bijlage mee:
- Recente offerte(s) waarin een volledige beschrijving van de treffen maatregelen staat en de
kosten van de te treffen maatregelen.
Mocht u ook ander werkzaamheden uitvoeren aan uw woning, dan moet uit de offerte duidelijk blijken
welke kosten en maatregelen uitgevoerd worden.

Ondertekening
Ondergetekende verklaart dit formulier en de bijlage naar waarheid te hebben ingevuld. Samen met de
bijgevoegde stukken geeft deze aanvraag een goed en volledig beeld van de maatregelen die worden
getroffen.

Plaats: ________________________________ Datum: ____________________________________

Handtekening aanvrager: ______________________________

U kunt dit formulier met bijlagen digitaal sturen naar: gemeente@hellevoetsluis.nl, onder vermelding van
“Aanvraagformulier duurzaamheidslening woonhuis”
U kunt het ook per post versturen naar
Gemeente Hellevoetsluis
T.a.v. Afdeling ROB
Postbus 13
3220 AA Hellevoetsluis

Bezoekadres: Gemeente Hellevoetsluis, Oostzanddijk 28, 3221 AL Hellevoetsluis
Postadres: Gemeente Hellevoetsluis, Postbus 13, 3220 AA, Hellevoetsluis
14 0181 ‐ gemeente@hellevoetsluis.nl

