De Vlaamse Energielening aan 1%
Voor woningen in Avelgem, Anzegem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne,
Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn Waregem, Wervik, Wevelgem en
Zwevegem.

U bent geïnteresseerd in een goedkope of renteloze Vlaamse Energielening.
Uw woning met domicilie is gelegen in Avelgem, Anzegem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk,
Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem of Zwevegem.
Er zijn twee voorwaarden met betrekking tot uw woning:
1. De woning is minimum 6 maand oud (EPB aangifte)
NIEUW : ook in een nieuwbouwwoning waarvoor nog geen definitieve EPB-aangifte werd
ingediend, kunt u voor de meeste van onderstaande werken een energielening afsluiten (+
voorwaarde E-peil 30)
2. De woning doet dienst als hoofdverblijfplaats (geen vakantiewoning, buitenverblijf)
U kunt maximaal 15.000 € ontlenen, terug te betalen in 10 jaar (1%).
U kiest zelf volgens haalbaarheid welk bedrag u ontleent en of u ontleent op 10 jaar (1%) of
minder lang. Er is ook de mogelijkheid om uw lening vervroegd af te betalen, bijvoorbeeld na
ontvangst van premies voor deze investeringen.
►► Het aanvragen van een 1%-energielening is beperkt in tijd tot 01/01/2020 ◄◄
De energiebesparende investeringen waarvoor u de energielening kunt aangaan zijn;
1. Dak- of zoldervloerisolatie
2. Hoogrendementsbeglazing, -deuren en –poorten
3. Muurisolatie
4. Vloerisolatie
5. Luchtdichting en blowerdoortest
6. Energiezuinig ventilatiesysteem
7. Zuinige verwarmingsinstallatie
8. Fotovoltaïsche zonnepanelen
9. Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water
10. Re-lighting of re-lamping
11. Energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor sociale doelgroep)
12. Energie-audit
13. Energieopslagtechnieken en -beheersystemen
Andere energiebesparende maatregelen zijn niet mogelijk.
Er zijn geen inkomensvoorwaarden. De lening aan 1% staat open voor niet-commerciële
instellingen en coöperatievennootschappen.
Aangezien het een lening betreft gaan we natuurlijk de terugbetalingscapaciteit van uw
organisatie na. Ter dekking van het bancair risico wordt een bankwaarborg gevraagd voor 1/3
van het ontleende bedrag.

Let op, geld lenen kost ook geld!
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Niet op de openbare weg gooien.

De Vlaamse Energielening aan 1%
Voor woningen in Avelgem, Anzegem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne,
Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn Waregem, Wervik, Wevelgem en
Zwevegem.
Voor het opstarten van de aanvraag hebt u de volgende zaken nodig.
1. Kopie van de identiteitskaart(en) van de natuurlijke personen die
gemachtigd zijn de leningsaanvrager-rechtspersoon te verbinden
2. Kopie van de kredietcontracten en de aflossingstabellen
3. Meest recente eindafrekening van elektriciteit en aardgas en de
bijhorende bijlagen bij de afrekening/ Meest recente factuur van stookolie
4. ( ontwerp)statuten van de (nieuw op te richten) rechtspersoon
5. Offerte met vermelding van de nodige gegevens.
Gelieve aan uw aannemer te vragen dat uw offerte ook volgende
gegevens bevat:
- dak-/vloer-/muurisolatiewerken: R-waarde van de isolatielaag +
oppervlakte van het dak/vloer/muur
- condensatieketel: fabrikant van de ketel + type ketel
- hoogrendementsbeglazing: U-waarde van het glas + U-waarde van het
schrijnwerk + afmetingen van de ramen/glas.
- zonneboiler: merk en type van het toestel, inhoud boilervat en
oppervlakte van de collectoren en type collectoren, verbruik.
- pelletkachel: merk en type van het toestel, technische fiche met
vermelding van het rendement (voorwaarde: min. 88 à 89 % rendement).
-

PV-zonnepanelen: merk en type, oppervlakte van de collectoren en
hoeveelheid Wattpiek (Wp)
6. Gedetailleerde balansen en resultatenrekeningen van de laatste 3
jaar in hoofde van de vereniging of coöperatieve vennootschap.
7. Huurcontract in geval van huur van een onroerend goed
8. Franchisecontract in het voorkomend geval.
9. Bewijs burgerlijke staat
10. Verklaring op eer (enkel bij installatie fotovoltaïsche zonnepanelen)
Let op dat u de aanvraag voor de lening indient vooraleer de werken gefactureerd worden!
U vindt meer informatie op onze website: http://www.welzijn.be/energiehuis
We wensen u veel succes met de verbetering van uw woning
Uw loket :
Energiehuis W13
Budastraat 27, 8500 Kortrijk
Tel. 056/24 49 01
energiehuis@welzijn13.be
enkel op afspraak
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