
Gegevens aanvrager

Aanvraagformulier duurzaamheidslening
Met dit formulier vraagt u een duurzaamheidslening aan bij de gemeente. Deze lening is bedoeld 
voor eigenaren en huurders van bestaande woningen in de gemeente Goirle die energiebesparende 
maatregelen willen treffen aan hun huis.

Voornaam:

Achternaam:

Adres:

Postcode:

Burgerservicenummer:

E-mailadres:
 -  -

Woonplaats:

Geboortedatum

Telefoonnummer:

Heeft uw woning een mede-eigenaar of huurt u samen? 
Vul dan hieronder de gegevens van deze persoon in.

Voornaam:

Achternaam:

Burgerservicenummer:  -  -Geboortedatum

Gegevens van de woning  

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Ik ben eigenaar

Ik ben huurder 

Bent u eigenaar of huurder van de woning? 

Bent u huurder? Stuur dan een verhuurdersverklaring mee waarin staat dat de verhuurder akkoord gaat 
met de aanpassingen.

Wat is het adres van de woning waarvoor u de lening wilt aanvragen?

Voor wie is de lening bedoeld?



Energiebesparende maatregelen aan uw woning

Welke maatregelen of werkzaamheden aan uw woning gaat u uitvoeren?

Kosten:Maatregelen/werkzaamheden: Periode van uitvoering:

Hoe dragen de maatregelen bij aan het besparen van energie?

Heeft u voor de maatregelen een omgevingsvergunning nodig? Ja Nee

Worden de energiebesparende maatregelen gecombineerd met andere 
aanpassingen aan uw woning?

Ja Nee

Zo ja, welke? 

Kosten maatregelen

Wat zijn de totale (geoffreerde) kosten inclusief BTW? €                        

Zo ja, is deze vergunning al verleend? Ja Nee
Let op: het geld van de duurzaamheidslening wordt in een 
bouwdepot gestort. Om beroep te kunnen doen op het geld 
dient u te beschikken over een omgevingsvergunning als die 
noodzakelijk is voor de uit te voeren werkzaamheden. 

Let op: bent u al gestart met de werkzaamheden? Dan kunt 
u geen duurzaamheidslening meer aanvragen. 



Meesturen met de aanvraag:
- kopie recente offerte(s) van een aannemer/installateur/leverancier voor de maatregelen

Indien van toepassing:
- kopie van de omgevingsvergunning(en)
- toestemmingsverklaring van de verhuurder van de woning

Subsidie

Heeft u voor de maatregelen aan uw woning subsidie of ondersteuning
ontvangen vanuit een andere instantie of regeling? 

Ja Nee

Zo ja, welke regeling betreft het? 

Zo ja, voor welke maatregel(en) heeft u subsidie ontvangen? 

Zo ja, welk bedrag heeft u aan subsidie ontvangen? €                        

Let op! Vraagt u de duurzaamheidslening aan voor maat-
regelen waar u al subsidie of een vergoeding voor heeft 
ontvangen? Breng het ontvangen bedrag dan in mindering 
op de kosten uit de offerte(s). 

Welk bedrag wilt u lenen? €                        

Ondertekening

Datum: 

 -  -

Handtekening aanvrager: 

Ik verklaar: 
- bekend te zijn met de voorwaarden van de duurzaamheidslening van het Stimuleringsfonds volkshuis
vesting (SVn) en de gemeente Goirle;

- nog niet gestart te zijn met de werkzaamheden waarvoor de duurzaamheidslening wordt
aangevraagd;

- alle verstrekte gegevens naar waarheid te hebben ingevuld inclusief de bijlage(n).
Handtekening mede-eigenaar of medehuurder 
(indien van toepassing)
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