Voor het opstarten van de aanvraag hebt u de volgende zaken nodig. Neem deze
documenten mee voor u naar uw loket toestapt.
Aanvraag geparafeerd door aanvrager(s)
Leesbare (!) en geldige kopie identiteitskaart
Inkomstenattesten
- Loontrekkenden: 3 meest recente loonfiches
- Werkloosheidsuitkeringen: bewijs van de 3 meest recente betalingen
- Ziekte-uitkering: rekeninguittreksel van de 3 laatste betalingen
- Pensioen: rekeninguittreksel van de laatste betaling
- Indien zelfstandig: jaarafrekening wordt indien nodig opgevraagd
Andere inkomsten
- inkomsten uit verhuur onroerende goederen: kopie huurovereenkomst +
stortingsbewijzen huur van laatste 3 maand
- inkomsten uit opwekking energie: bewijs ontvangst groenestroomcertificaten
Meest recente aanslagbiljet EN
Aanslagbiljet inkomen 3 jaar voorafgaand aan de aanvraag
Bewijs vakantiegeld (indien van toepassing)
Bewijs eindejaarspremie (indien van toepassing)
Bewijs kinderbijslag (indien van toepassing)
Huurder: - huurovereenkomst
- toestemming verhuurder
- onderhandse overeenkomst met betrekking tot deze investering
vanuit de huurder
Op te vragen bij uw gemeentebestuur
Bewijs van burgerlijke staat
Bewijs van domiciliëring van bewoners
Bewijs van ouderdom woning
Eigendomstitel (uittreksel kadaster of indien dit nog niet is aangepast naar
nieuwe eigenaars, kopie eerste pagina’s aankoopakte)
0% lening ALTIJD: Attest bekrachtiging prioritaire doelgroep (OCMW)
Bewijsstukken
- attest verhoogde tegemoetkoming (mutualiteit) OF
- attest OCMW begeleiding OF
- bewijs verhuur via SVK aan doelgroep
Rapport van de energiescan of aanvraagformulier energiescan (Enkel 0% lening)
Zonnepanelen : Verklaring op eer
Recente eindafrekening elektriciteit en/of aardgas en/of stookolie (!!! Volledig)
Prijsoffertes voor de geplande investeringen
Gelieve aan uw aannemer te vragen dat uw offerte 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)

