AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING 2021 voor
niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve
vennootschappen
Versie 21.01.01

Uw Contactpersoon:
Adres Loket:
Tel loket:
Kredietgever
Energiehuis DVV Westhoek
Dienstverlenende Vereniging Westhoek (DVV Westhoek)
Maatschappelijke zetel

Operationele zetel

Grote Markt 6

Woumenweg 100

8600 Diksmuide

8600 Diksmuide

Ondernemingsnummer 0695.496.928

DEELFORMULIER IN TE VULLEN DOOR LOKET
_______________________________________________________________________________

1)

Investering op grondgebied van de gemeente?

2)

Het gaat om een in aanmerking komende
energiebesparende investering?

JA
JA

Datum ondertekening kredietaanvraag
Datum ontvangst aanvraag bij het Energiehuis
Hoe is de aanvrager in contact gekomen met de
energielening?

Aanvraag energielening voor niet–commerciële instellingen en coöperatieve vennootschappen (0%)
De aanvrager komt in aanmerking voor de 0 % lening en bezorgt het kredietaanvraagformulier volledig en voorzien van
alle bijlagen (inclusief offertes) aan het loket. Op basis van de factuur van de uitvoerder van de werken, worden de
factuurbedragen overgemaakt aan de aanvrager die op zijn beurt voorziet in de betaling aan de uitvoerder.

•
•
•

Er zijn geen inkomensvoorwaarden.
De lening aan 0% staat open voor niet-commerciële en coöperatieve vennootschappen.
Aangezien het een lening betreft wordt de terugbetalingscapaciteit van uw organisatie nagetrokken.

Paraaf kredietnemers

DEELFORMULIER IN TE VULLEN DOOR KREDIETAANVRAGERS
_______________________________________________________________________________

DEEL 1: IDENTITEIT AANVRAGER
1) KREDIETAANVRAGER

RECHTSPERSOON

Naam en vorm vennootschap
Maatschappelijke zetel

VERPLICHTE BIJLAGEN

1)

de rechtspersoon
2)

Straat + nummer

laatste 3 jaar in hoofde
van de vereniging of

Oprichtingsdatum

2) KREDIETAANVRAGER

Gedetailleerde balansen
en result.rek. van de

Postcode + gemeente

Ondernemingsnummer

(Ontwerp)statuten van

Coöperatieve
vennootschap
3)

VERTEGENWOORDIGD DOOR/EN/OF ZAAKVOERDER

Franchisecontracten

VERPLICHTE
BIJLAGEN

Naam en voornaam
Straat + nummer
Postcode + gemeente

Kopie
identiteitskaart van

Nationaliteit

de natuurlijke
personen die in dit

Telefoonnummer/GSM

dossier gemachtigd
zijn de

E-mailadres

kredietaanvragerrechtspersoon te

Geboortedatum
Geboorteplaats
Identiteitskaartnummer
Rijksregisternummer
Exploitatiezetel (indien verschillend)
- Straat + nummer
- Postcode + gemeente
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verbinden

3) BURGERLIJKE STAAT

VERTEGENWOORDIGER/ZAAKVOERDER

VERPLICHTE
BIJLAGEN

Alleenstaand

Samenwonend

Wettelijk samenwonend
Feitelijk samenwonend

Gehuwd

Scheiding van goederen

Bewijs

Algemene gemeenschap van goederen

burgerlijke staat

Scheiding goederen met gemeenschap van aanwinsten
(=wettelijk stelsel)

Uit de echt gescheiden
Weduwe/weduwnaar
Indien gehuwd/samenwonend
-

Naam/voornaam
partner

-

Nationaliteit partner

-

Activiteit partner
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4) SAMENSTELLING BESTUURSORGANEN KREDIETAANVRAGER

A.

RAAD VAN
BESTUUR

BESTUURDERS

NAAM

VOORNAAM

FUNCTIE

NAAM

VOORNAAM

AANDELEN IN BEZIT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

B.

ALGEMENE
VERGADERING

LEDEN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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DEEL 2: BESTAANDE SCHULDENLAST VAN DE KREDIETAANVRAGER

5) BESTAANDE KREDIETEN / IN
AANVRAAG

KREDIET 1

KREDIET 2

VERPLICHTE BIJLAGEN

Bedrag in euro
Resterend saldo
Looptijd in jaren
Kopie van de bestaande
kredietcontracten en
aflossingstabellen

Doel
Terugbetalingswijze
a)

Vast kapitaal
Degressieve intresten

b)

Vast (Kapitaal + intresten)

Periodiciteit van de vervaldagen
Datum 1ste vervaldag

KREDIET 3

KREDIET 4

VERPLICHTE BIJLAGEN

Bedrag in euro
Resterend saldo
Looptijd in jaren
Doel
Terugbetalingswijze
a)

Vast kapitaal
Degressieve intresten

b)

Vast (Kapitaal + intresten)

Periodiciteit van de vervaldagen
Datum 1ste vervaldag
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Kopie van de bestaande
kredietcontracten en
aflossingstabellen

6) GEGEVEN WAARBORGEN

VERPLICHTE

PER KREDIET

BIJLAGEN

KREDIET 1
KREDIET 2
KREDIET 3
KREDIET 4

5) BESTAANDE SCHULDENLAST VAN DE KREDIETAANVRAGER
7) ONROERENDE

VERPLICHTE BIJLAGEN

BEZITTINGEN

AARD

WAARDE

IN WAARBORG GEGEVEN?

1)

Huurcontract
indien van
toepassing

2)

Leenbedrag

TERREIN
GEBOUW

VERPLICHTE

8) ROERENDE BEZITTINGEN

AARD
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BIJLAGEN

WAARDE

IN WAARBORG GEGEVEN?

DEEL 3: ENERGIEBESPARENDE WERKEN
9) GEPLANDE ENERGIEBESPARENDE INVESTERINGEN

PRIJSOFFERTE VERPLICHT
minstens te vermelden

Dak/zoldervloerisolatie
spouwmuurisolatie

oppervlakte/dikte
fabrikant/soort
merk/type
lambda- of R-waarde isolatielaag

buitenmuurisolatie
binnenmuurisolatie
vloerisolatie
Ter vervanging van:
hoogrendementsbeglazing, deuren en
poorten

Enkel glas?
Dubbel glas?
Dakvlakramen?
Lichtkoepel?

merk/type
U-waarde glas
U-waarde schrijnwerk
U-waarde totaal raam
afmetingen/oppervlakte ramen/glas

condensatieketel
warmtepomp
micro-warmtekrachtkoppeling
brandstofcellen
pelletketel

fabrikant/merk/type
thermisch vermogen
vervanging of nieuw?
bij vervanging: type oude ketel

pelletkachel
houtvergassingsketel
hoogrendementsketel (enkel indien
condensatieketel niet kan geplaatst
worden)

VOOR WARMTEPOMPEN
vermogen compressor/thermisch
vermogen/COP
globale prestatiecoëfficiënt

decentrale kachels met HR+ label (enkel
indien geen CV aanwezig)
plaatsen van zonnepanelen

plaatsen van zonneboiler

fabrikant/type
aantal kW
merk/type
oriëntatie/hellingshoek
appertuuroppervlakte/inhoud

energiezuinig ventilatiesysteem

type ventilatiesysteem

re-lighting of Re-lamping

fabrikant
type verlichting/type armatuur

luchtdichting en blowerdoortest (in
combinatie met andere werken)

uitvoerder

uitvoeren van energieaudit (in
combinatie met andere werken

door de Vlaamse overheid erkende
energiedeskundige

Energieopslagtechnieken en
beheersystemen

fabrikant/type
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DEEL 4: KREDIET
10) GEVRAAGD KREDIET
Gevraagd krediet
ENERGIELENING (max
15.000 Euro)
Gewenste looptijd
(max. 120 maanden)
Totaal bedrag investering
(inclusief BTW)
Eventueel ander krediet
m.b.t. deze investering
Eigen financiële inbreng

11) OVERZICHT OFFERTES
NR

DATUM

AANNEMER

1
2
3
4
5
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BEDRAG

TYPE WERKZAAMHEDEN

12. Ondertekening
De KREDIETNEMERS verklaren volledige en juiste informatie te hebben verstrekt. Zij verklaren eveneens
juiste en volledige informatie, tezamen met de algemene voorwaarden van kracht te hebben ontvangen in
verband met de beoogde kredietovereenkomst. Ze nemen er kennis van dat de op de aanvraag vermelde
persoonsgegevens worden verzameld en bijgehouden door het energiehuis DVV Westhoek. Deze
persoonsgegevens worden verwerkt om de kredietwaardigheid van de kredietnemers te beoordelen in
uitvoering van de Wet op het Consumentenkrediet. Voor inzage van hun persoonsgegevens of voor de
correctie van gebeurlijke foutieve, onbelangrijke of onvolledige gegevens, kunnen de kredietnemers contact
opnemen met de houder van het bestand en dit conform aan de wettelijke bepalingen. De raadpleging van
het openbaar register van de automatische verwerking van persoonsgegevens kan gebeuren bij de
commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hallepoortlaan 5-8, 1060 Brussel.
De kredietnemers verzetten zich tegen het gebruik van de persoonsgegevens voor direct marketing door de
kredietgever:
• JA
• NEE
Het ENERGIEHUIS waarborgt de juistheid van de identiteitsgegevens, die door haar werden opgenomen aan
de hand van de Belgische identiteitskaart. Het energiehuis verklaart dat de overige inlichtingen
waarheidsgetrouw en volledig zijn en dat ze eveneens op basis van originele documenten werden
opgenomen als goed huisvader. Het energiehuis verklaart eveneens dat de bemiddeling van het krediet niet
tot stand is gekomen met behulp van of in hoedanigheid van een onderagent, dat het energiehuis een
solvabiliteitsonderzoek heeft gedaan en dat het energiehuis de kredietaanvraag niet heeft opgesplitst. Het
energiehuis bevestigt dat volledig werd voldaan aan de verplichtingen opgenomen in de Wet op het
Consumentenkrediet van 12/06/91 en in het bijzonder aan Art. 10, 11 en 64.

Gedaan te ………………………………………………… op

/

/

Handtekening kredietnemer 1: ..................................................................................
(kredietaanvrager)
Handtekening kredietnemer 2: ..................................................................................
(eventuele partner)
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