
 

   
  

 

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING 
RECHTSPERSOON (lening op intrest) UW CONTACTPERSOON IS: 

 
 

Wonen Stadsregio Turnhout 
Tel. 014 44 33 95/ Fax 014 43 92 75 

wonen@stadsregioturnhout.be 
resp. gemeentehuis 

Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en 
Vosselaar 

Gegevens van de aanvrager van de Energielening (in te vullen door aanvrager) 

□ U gaat akkoord dat Stadsregio Turnhout onderstaande gegevens gebruikt voor de energielening.  De gegevens zullen 

niet gebruikt worden voor andere doeleinden. 

Vul hieronder de gegevens in van de coöperatieve vennootschap / instelling / vereniging 

Naam en vorm van de 
vennootschap/instelling:       

Adres maatschappelijke zetel:       

       
Adres exploitatiezetel (indien 
verschillend):       

       
 
Oprichtingsdatum:       

Ondernemingsnummer:       

E-mailadres       

IBAN nummer                                    
 

BIC                  
 

 
Vul hieronder de gegevens in van de persoon die  gerechtigd is om de vennootschap/instelling/vereniging te 
vertegenwoordigen. Indien de rechtspersoon slechts geldig vertegenwoordigd kan worden door meerdere 
personen, dienen ook de gegevens van deze andere personen in bijlage te worden toegevoegd. 
 

Naam en voornaam:       

Hoedanigheid       

Rijksregisternummer                         
 

Straat + nr.       

PC + woonplaats        

Tel. Nr.        

  

e-mail       
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Burgerlijke staat       

Beroepsactiviteit       

Indien gehuwd / wettelijk samenwonend: gegevens partner 

Naam partner       

Rijksregisternummer       

Huwelijksstelsel       

Beroepsactiviteit       
 

 

Samenstelling bestuursorganen de aanvrager van de lening (in te vullen door 

aanvrager) 

 

1. RAAD VAN BESTUUR 

Bestuurders Naam Voornaam functie 

Bestuurder 1    

Bestuurder 2    

Bestuurder 3    

Bestuurder 4    

Dagelijks bestuur / 

afgevaardigd bestuurder/    

Zaakvoerder    
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2. ALGEMENE VERGADERING 

Leden Naam Voornaam functie 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

 

Bestaande schuldenlast van de aanvrager van de lening (in te vullen door aanvrager) 
 

Bestaande kredieten / in aanvraag Krediet 1 Krediet 2 Krediet 3 

Bedrag in €    

Resterend saldo    

Looptijd in jaren    

Doel van het krediet 

 

 

   

Terugbetalingswijze (opties)    

1. Vast kapitaal    

    Degressieve intresten    

2. Vast (kapitaal + intresten)    

Periodiciteit van de vervaldagen    

Datum 1
ste

 vervaldag    
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Gegeven waarborgen per krediet 

Krediet 1       

Krediet 2       

Krediet 3       

 

Vermogenstoestand van de aanvrager van de lening (in te vullen door aanvrager) 

 

Onroerende bezittingen 

Aard Waarde In waarborg gegeven? Leningbedrag 

Terrein    

Gebouw    

 

Roerende bezittingen 

Aard Waarde In waarborg gegeven? 
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Gegevens van het pand waarvoor u een lening wenst aan te vragen 
(in te vullen door aanvrager) 

De energiebesparende maatregelen zullen plaatsvinden in:  

 een bestaande woning  

 een nieuwbouwwoning met een E-peil lager dan of gelijk aan E30 en waarvoor de EPB-aangifte nog 
niet definitief is ingediend tot maximum 6 maanden na ingebruikname  
 

 een gebouw:  

Functie van het gebouw:       

(bijv. sporthal, clublokaal, ziekenhuis,…) 
 
Adres van de woning/gebouw 

Straat:       

Huisnummer       Busnummer:       

Postcode en woonplaats            
 
Hebt u een zakelijk recht voor 
deze woning / dit gebouw  Ja    Namelijk:       

  Nee Omschrijf gebruiksrecht       

 
Heeft u al een lening lopen bij ons      Ja    Neen 

 

 

 

Energiebesparende maatregel(en) die u zal laten uitvoeren 

 
 

 

In te vullen door aanvrager van de Energielening In te vullen door woondienst 

Energiebesparende 

investeringen 

Geschatte kostprijs op 

basis van de offerte 

(incl btw) 

Extra specificaties die op 

offerte moeten vermeld 

worden 

Premies waarvoor u in 

aanmerking kunt komen   

 Dakisolatie 

 Zoldervloerisolatie 

 Aanvullende werken aan de 

dakconstructie die nodig zijn om 

het dak te kunnen isoleren 

 Doe-het-zelver 

 

 

€       
Prijsofferte met verplichte 
melding van : 

- Type isolatiemateriaal 

- Dikte isolatiemateriaal 

- R-waarde isolatie 

- Geïsoleerde dakoppervlak 

- Duidelijke opsplitsing tussen 

bedragen voor de dakisolatie 
en de bedragen voor de 
andere werken 

 Premie van de 

netbeheerder 
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 Energiezuinige 

verwarmingsinstallatie 

*condensatieketel 

*warmtepomp 

*micro-WKK 

*brandstofcellen 

*pelletkachel 

*houtvergassingskachel 

*aansluiting warmtenet 

 

 

€       
Prijsofferte met verplichte 
vermelding van: 
-Merk 

- Type 

- seizoensgebonden energie-
efficiëntie 

- Energiebron 

(gas/stookolie/hout/ 
warmtekrachtkoppeling) 
 

 

 Premie van de 

netbeheerder 

 Warmtekrachtcertificaten 

 

 Ramen met 
hoogrendementsbeglazing, -
deuren en - poorten: 

 Glas 

 Buitenschrijnwerk 

 Garagepoort 

 Lichtstraat 

 

 

 

€       
Prijsofferte met verplichte 
vermelding van: 

- U-waarde  

- Oppervlakte glas 

 

 Premie van de 

netbeheerder 

 

 Muurisolatie 

Spouwmuur 

 Buitenmuur 

 

 

€       
Prijsofferte met verplichte 
vermelding van: 

- Type isolatiemateriaal 

- R-waarde isolatie 

- lambda-waarde isolatie 

- Dikte isolatiemateriaal 

- Oppervlakte van de muren 
die geïsoleerd zullen worden 

 Premie van de 

netbeheerder 

 

 Vloerisolatie 

  Onder draagconstructie 

  Boven draagconstructie 

 

 

€       
Prijsofferte met verplichte 
vermelding van: 

- Type isolatiemateriaal 

- R-waarde isolatie 

- Dikte isolatiemateriaal 

- Oppervlakte van de vloeren 
die geïsoleerd zullen worden 

 Premie van de 

netbeheerder 

 

 Zonneboiler of ander zuinig 

systeem voor sanitair warm 

water 

   Zonneboiler 

   Warmtepompboiler 

   Gesloten gasgeiser 

   Boiler met zuinige 
verwarmingsinstallatie 

   Douchewarmtewisselaar 

 

 

€       
- Merk & type 

- Oriëntatie en hellingshoek 

van de panelen 

- Inhoud opslagvat 

- Totale collectoroppervlakte 

 Premie van de 

netbeheerder 

 

 Zonnepanelen voor de 

opwekking van elektriciteit 

 

€       
- Merk & type 

- Oriëntatie en hellingshoek 

van de panelen 
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 Luchtdichting en 

blowerdoortest 

Enkel in combinatie met andere 

energiebesparende werken 

 

€       
  

 Energiezuinig 

ventilatiesysteem 

 

€       
- Merk en type systeem  BENO-pass 

 Uitvoeren van een 

energieaudit 

 

 

€       
Erkenningsnummer van de 

energiedeskundige 
 

 Relighting en relamping 

 

 

€       
- Type verlichtingsarmaturen  

 
 

  

 
 

  

TOTAAL BEDRAG 

ENERGIEBESPAREN-DE 

MAATREGELEN 

 

€       

Bedrag dat u wilt lenen 

 

 

€       

Gewenste duurtijd 

 

      Maanden (max 120 maanden) 

 

 

 

Gevraagd bedrag van de Energielening(in te vullen door woondienst) 
  

Totaal te ontlenen bedrag: €        

Vaste jaarlijkse rentevoet:  1%  

Maandelijkse afbetaling: €       /per maand 

Terugbetalingsmodaliteiten:  domiciliëring 
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Ondertekening 

De aanvrager(s) verklaart (verklaren) dat alle gegevens op dit aanvraagformulier naar waarheid ingevuld zijn en dat 

hij of zij kennis heeft (hebben) genomen van de algemene voorwaarden (intern reglement) voor de 

kredietovereenkomst.  

Datum         

Handtekening vertegenwoordiger 1 aanvrager        

Handtekening vertegenwoordiger 2 aanvrager       

(Handtekening vertegenwoordiger 3 aanvrager)       

(Handtekening vertegenwoordiger 4 aanvrager)       

 
 

Checklist 

Gelieve bij uw kredietaanvraag de onderstaande documenten bij te voegen indien van toepassing.  

Toevoegen?  aanvrager loket 

 
Kopie van de identiteitskaart recto verso van de personen die gemachtigd zijn 
om de rechtspersoon te vertegenwoordigen en de andere personen die in deze 
aanvraag worden vermeld.. 

x  

 Kopie van de prijsofferte voor de uit te voeren werken (geldigheidsduur is niet 
verstreken of ondertekende offerte ter bevestiging van de bestelling) 

x  

 (ontwerp)Statuten van de (op te richten) rechtspersoon   x  

 Gedetailleerde balansen en resultatenrekeningen van de laatste 3 jaar van de 
aanvrager. 

x  

Onderstaande documenten indien van toepassing:   

 Bewijsstukken van de vermelde roerende goederen van de aanvrager x  

 Bewijsstukken van de vermelde onroerende goederen van de aanvrager   

 Kopie van de bestaande kredietcontracten en de aflossingstabellen. x  

 Huurcontract indien het pand wordt gehuurd.   

 Franchisecontract   

 Voor nieuwbouw: kopie van de startverklaring met vermelding van het E-peil x  

 Kadastraal perceel  x 

 


