Aanvraagformulier Duurzaamheidslening Nieuwegein
Met dit formulier verzoekt u burgemeester en wethouders om een voordracht bij het
SVn voor een Duurzaamheidslening op grond van de verordening Duurzaamheidslening
SVn Nieuwegein

Gegevens aanvrager
Naam
Straatnaam
Postcode

huisnummer
Woonplaats

Geboortedatum
E-mail
Telefoonnummer overdag
IBANnummer
t.n.v.
Burgerservicenummer (BSN)
Bouwjaar woning
Aantal bijlages

Is de woning aangemerkt als monument of beschermd stadsgezicht?
Nee
Ja, dan heeft u een omgevingsvergunning monumenten nodig.
Neem voordat u een aanvraag indient, contact met ons op. Alle informatie is te vinden
op: www.nieuwegein.nl/erfgoedaanpassen.

Heeft u voor de werkzaamheden een vergunning nodig?
Check of u voor de werkzaamheden een vergunning nodig heeft. Dat kan via het
omgevingsloket: www.omgevingsloket.nl/. Als u een vergunning nodig heeft, dan moet
u die in huis hebben voordat u de lening kunt aanvragen.
Nee
Ja, een kopie van de vergunning meesturen

Heeft u eerder gebruik gemaakt van de duurzaamheidslening?
Nee
Ja
Datum

Bedrag €

Beknopte beschrijving van de maatregelen waarvoor u de lening
aanvraagt
De Duurzaamheidslening kan alleen worden benut voor de uitvoering van de hieronder
opgenomen maatregelen. Kruis aan welke maatregelen worden genomen en geef
hierbij aan wat de geraamde kosten zijn op basis van offertes. Voeg offerte(s) en/of
prijsopgave(n) toe als bijlage. Let op: Bij nog aan te vragen subsidies die mogelijk op
een later moment worden uitgekeerd, adviseren wij om het uitgekeerde bedrag te
gebruiken voor het (deels) afbetalen van de lening.
Maatregel

Bedrag

Dakisolatie

€

Gevelisolatie

€

Spouwmuurisolatie

€

Vloerisolatie

€

Kruipruimtebodemisolatie

€

HR++ of HR+++ glas

€

Isolatiekozijn (U-waarde van maximaal 1,2)

€

Isolatiedeur (U-waarde van maximaal 2,0)

€

Warmtepomp (bron: bodem, lucht, gevel)

€

Maatregel

Bedrag

Warmtepompboiler/Combinatiewarmtepomp

€

Hybride CV-ketel/warmtepomp

€

Micro-WKK/HRe-ketel

€

WTW voor ventilatie

€

Zonnepanelen (PV-cellen/PV-folie)

€

Zonnecollectoren/Zonneboiler

€

PVT-panelen

€

LTV (Lage Temperatuur Verwarming:
vloerverwarming/wandverwarming/ltvconnectoren

€

Douche WTW (warmteterugwinning uit
douchewater)

€

Vraag/Druk/CO2 gestuurde ventilatieroosters

€

LED verlichtingsarmatuur met bijbehorende
lamp

€

Energiebesparingsadvies/Maatwerkadvies

€

Groendak

€

Kleinschalige windturbine (passend binnen het
geldende gemeentelijk ruimtelijke beleid)

€

Thuis-accu

€

Waterstofketel

€

Infrarood verwarmingspaneel

€

Inductie koken i.p.v. gas of keramisch

€

Asbestsanering (in combinatie met
energiemaatregelen)

€

Maatregel

Bedrag

Totaal gemaakte kosten

€

Totaal gewenste lening

€

Voorwaarden en Procedure
Voorwaarden
1. De gemeente Nieuwegein neemt alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in
behandeling.
2. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. De aanvraag
voor een lening wordt beoordeeld en voorgedragen op basis van beschikbaarheid
van het budget.
3. De hoogte van de lening bedraagt minimaal €2.500,- en maximaal €25.000,4. De gemeente Nieuwegein controleert steekproefsgewijs de uitvoering van de
maatregelen.
Bijlagen bij de aanvraag
1. Opgave van de te treffen maatregelen.
2. Een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes.
3. Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.
4. Kopie van een eventueel benodigde omgevingsvergunning.
Procedure
1. Uw ingevulde aanvraag wordt op inhoud en compleetheid beoordeeld. Deze dient te
worden gestuurd naar duurzaamheidsloket@nieuwegein.nl of Postbus 1, 3430 AA
Nieuwegein. Bij een positieve beoordeling ontvangt u een toewijzingsbrief. Deze is
belangrijk voor de aanvraag van de lening bij SVN.
2. Voor het aanvragen van de lening gaat u naar www.svn.nl - > Situaties ->
Duurzaam maken -> u typt ‘Nieuwegein’ in het vak ‘vul uw plaatsnaam in’.
Vervolgens kunt u de lening ‘direct aanvragen’. Mocht u nog vragen hebben over
het invullen van de aanvraag dan kunt u contact opnemen met SVn, bereikbaar via
telefoonnummer 088-253 94 00
3. Het SVn voert een krediettoets uit en bij een positieve toetsing ontvangt u van het
SVn een offerte voor de lening. Bij een negatieve toetsing ontvangt u van de
gemeente Nieuwegein een afwijzingsbrief met toelichting op de afwijzing.
4. Nadat u de offerte heeft geaccepteerd en ondertekend heeft teruggezonden
ontvangt u van SVn de akte van de lening ter ondertekening.
5. Na ondertekening en terugsturen van een kopie plaatst het SVn de lening in een
bouwdepot en stuurt het SVn bericht aan gemeente Nieuwegein dat de lening
akkoord is.
6. Op basis van door u ingevulde en ondertekende declaratieformulieren (incl. nota’s)
die u stuurt aan gemeente Nieuwegein, betaalt het SVn vanuit dit bouwkrediet
nota’s uit.
7. Na afronding van de werkzaamheden meldt u uw project gereed aan gemeente
Nieuwegein door via 14 030 te vragen naar het Duurzaamheidsloket, of een mail te
sturen naar duurzaamheidsloket@nieuwegein.nl

8. De gemeente draagt verder zorg voor afsluiting van het bouwdepot bij het SVn.
Voor de voorwaarden en de regeling verwijzen wij u naar de verordening
Duurzaamheidslening SVn Nieuwegein. Deze is te vinden op www.nieuwegein.nl.

Ondertekening
Ondertekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld ene gaat
akkoord met de bepalingen uit de verordening en de productspecificaties die horen bij
de “Verordening Duurzaamheidslening Nieuwegein” en de “productspecificaties die
horen bij de SVn Duurzaamheidslening van de gemeente Nieuwegein”.

Plaats

Datum

Handtekening

