Kredietaanvraag Vlaamse Energielening
Belangrijk:

de gegevens die je hier invult, worden gebruikt om jouw kredietwaardigheid te beoordelen in uitvoering van de Wet op het Consumentenkrediet. IGO behandelt deze gegevens met respect voor jouw privacy.
Ook wil energiehuis IGO jou aan de hand van deze informatie adviseren wat voor jou de interessantste energiebesparende maatregel is.

1. Persoonlijke gegevens kredietaanvrager 1
Familienaam: ...…………………………………………………………………….……………….…..
Voornaam: ………………………………………………………………………………….…………..
Huidig adres: straat + nummer: ……………….…………………………….…………………….…
postcode en woonplaats: ….…..………………………….……………………….…
Geboortedatum: …..……………………………………………………………………………………
Geboorteplaats: ...………………………………………………………………………………………
Rijksregisternummer: _ _
Nummer identiteitskaart: _ _

_ _

_ _ / _ _ _ / _ _

_

/ _ _ _ _ _ _ _ / _ _

Vervaldatum identiteitskaart: _ _ / _ _ / _ _ _ _
Rekeningnummer:

BE _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _

(waarop wij het bedrag van de lening mogen storten. Als je tot de doelgroep behoort, storten
we rechtstreeks aan de aannemer)
Telefoon en/of GSM: ..…………………..…………………….……………………………………….
Mailadres: ……………..………………………………………….………………………………….…
Burgerlijke staat:

Alleenstaand

* schrappen wat niet past

Weduwe/weduwnaar
Samenwonend:

* Feitelijk / Wettelijk

Gescheiden:

* Feitelijk / Wettelijk

Getrouwd:

* Wettelijk stelsel / Scheiding van
goederen / Algehele gemeenschap

LET OP! Als je getrouwd bent onder het wettelijk stelsel of het stelsel van algehele
gemeenschap van goederen ben je verplicht samen een lening aan te gaan. In het algemeen
maak je meer kans dat de lening wordt goedgekeurd als je ze met twee aanvraagt.
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2. Persoonlijke gegevens kredietaanvrager 2 (indien van toepassing)
Familienaam: …………………………………………………..……………………………………….
Voornaam: ….………………………………………………….……………………………………….
Geboortedatum: .…………………………………………………………………………………….....
Geboorteplaats: .…………………………………………………………………………………….....
Rijksregisternummer: _ _
Nummer identiteitskaart: _ _

_ _

_ _ / _ _ _ / _ _

_

/ _ _ _ _ _ _ _ / _ _

Vervaldatum identiteitskaart: _ _ / _ _ / _ _ _ _
Adres (Indien verschillend van aanvrager 1): .………………………………………….…............
……………………………………………………………………………………………………………
Verwantschap met aanvrager 1: .…………………………………………………………………….

3. Doelgroep?
Als je op één van de volgende vragen ‘ja’ kan antwoorden, behoor je tot de doelgroep. In dat
geval kan je renteloos lenen en begeleiding op maat krijgen (zie www.energielening-igo.be
voor meer informatie). Voeg wel het gevraagde bewijsstuk bij!
Alle volwassenen die wonen op het adres waar de werken worden uitgevoerd,
hebben een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (code van 3 cijfers op
klevertje eindigt op 1). Voeg attest(en) of klevertje(s) van het ziekenfonds toe.
Het gezamenlijk belastbaar inkomen van alle inwonende volwassenen samen is niet
hoger dan € 17.649,88 verhoogd met € 3.267,47 per persoon ten laste (aanslagbiljet
2015, inkomsten 2014) en dit inkomen is sinds 2014 niet sterk gestegen.
Je bent in schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling en slaagt er niet in om je
verwarmingsfacturen te betalen.
Je wordt door het OCMW begeleid (met of zonder budgetbeheer) omwille van
betalingsmoeilijkheden, meer bepaald voor de rekeningen van gas- en elektriciteit.
Je hebt een contract ondertekend om de woning (na de werken) te verhuren via een
sociaal verhuurkantoor. Voeg een kopie van het huurcontract toe.
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4. De lening
Welk bedrag wil je lenen (tussen € 1.250 en € 10.000)?...........................................................
Op hoeveel tijd wil je de lening terugbetalen (tussen 18 maanden en 5 jaar)?..........................
Wanneer zijn de werken gepland?.............................................................................................
Ga je voor het restbedrag nog een andere lening aan?

Ja

Nee

Via welke weg / van wie heb je voor het eerst van de Vlaamse energielening gehoord?
…………….…………………………………………………………………………………………….

5. De investering(en)
Alle investeringen moeten door een aannemer worden uitgevoerd. Er is slechts één
uitzondering: bij dak- of zoldervloerisolatie kan je lenen voor het isolatiemateriaal en de
werken zelf uitvoeren. Je moet dan wel een attest kunnen voorleggen dat je een opleiding
isoleren hebt gevolgd of je laten begeleiden door een Energiesnoeier of aannemer. Dat
betekent helaas ook dat de factuur in dit geval pas na de werken kan worden uitbetaald.
Als je wil lenen voor zonnepanelen moet de woning aan 3 extra voorwaarden voldoen. Deze
staan beschreven in een verklaring op eer die je bij je aanvraag moet voegen.
Voeg bij je aanvraag goed gedetailleerde offertes toe. De energiebesparende werken
moeten afzonderlijk vermeld staan met een prijs, de hoeveelheid (m²) en eventueel de
isolatiewaarde. Bij een offerte voor nieuwe ramen komen rolluiken en vliegenramen niet in
aanmerking. Ook deze moeten dus apart vermeld staan.
Een uitgebreide lijst van werken die in aanmerking komen, kan je vinden op onze website.
Noteer hieronder welke offertes je toevoegt.
Naam aannemer

Soort investering

Als je wil lenen voor dakisolatie:  Is het dak in goede staat?

Bedrag incl. btw

ja / nee



Is er een onderdak aanwezig?



Wordt de zolder gebruikt (kamers, stockage)? ja / nee

Kredietaanvraag Vlaamse energielening

ja / nee

Pagina 3/8

6. Gegevens van de woning
Bouwjaar van de woning: ………………………………………….……………………………….…
Type woning:

Huis

Appartement

Adres indien verschillend van je huidige woonplaats: …..………………………......…………….
….……………………………………………………………………………….…………....................
Aanvrager 1

Aanvrager 2

Eigenaar en bewoner
Eigenaar en verhuurder
Huurder
Ander (vb naakte eigenaar, vruchtgebruiker,…): ……………………………..…………....………
Eventueel gegevens verhuurder (naam, adres, contactgegevens): .....…………..……..……….
……….…………………………………………………………………………………………….….….
Energiesituatie: Vul hieronder in wat al in de woning aanwezig is, of gepland is.
Vermeld indien mogelijk het soort materiaal, de dikte, de isolatiewaarde,….
Jaar van
plaatsing

Details (aanwezig/gepland, materiaal,dikte,…)
Dak- of zoldervloerisolatie
Muurisolatie
Overige isolatie
Soort ramen en glas
Hernieuwbare energie
Verwarming

Jaarlijks verbruik voor verwarming (in m³ gas of liter mazout): ….....……………..……….……..
Voeg aub volgende documenten toe:


een kopie van je laatste afrekening van elektriciteit en eventueel aardgas.



relevante documenten indien van toepassing (EPC, rapport energiescan of -audit,…).
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7. Financiële gegevens
Deze gegevens hebben we nodig om een financiële analyse uit voeren. We zetten jullie
maandelijkse inkomsten tegenover de vaste maandelijkse uitgaven. Als hieruit blijkt dat er
maandelijks genoeg overblijft om de energielening te kunnen afbetalen, is de kans groot dat
we je aanvraag kunnen goedkeuren. Een ander criterium is dat niet meer dan 50% van de
maandelijkse inkomsten mag gaan naar vaste kosten zoals leningen en huur.
Vul deze gegevens in je eigen belang eerlijk en correct in! Vul de werkelijke netto-inkomsten
en uitgaven per maand in en voeg voor alle inkomsten een bewijsstuk toe.
Beroepssituatie

Kredietaanvrager 1 Kredietaanvrager 2

Vul in: werknemer, zelfstandige, werkloos,
gepensioneerd, ziekteverlof, invaliditeit,…
Naam huidige werkgever
In dienst sinds / zelfstandige sinds
Vast inkomen (loon, uitkering, pensioen,…)

Kredietaanvrager 1 Kredietaanvrager 2

Netto inkomsten van vorige maand
Netto inkomsten van 2 maanden geleden
Netto inkomsten van 3 maanden geleden
Toe te voegen bewijsstukken:  loontrekkenden: kopieën van loonfiches
 zelfstandigen: kopie resultatenrekening
 gepensioneerden: bewijs maandelijks netto-pensioen
 anderen: bewijs maandelijkse netto-uitkering
 als je niets anders hebt: kopieën van rekeninguittreksels
Andere inkomsten

Kredietaanvrager 1 Kredietaanvrager 2

Kindergeld
Huurinkomsten
Alimentatie
Onderhoudsuitkering
Andere regelmatige inkomsten
Toe te voegen bewijsstukken: Indien mogelijk een attest, anders rekeninguittreksel van de
laatste 3 maanden. Voor huurinkomsten ook een kopie van het huurcontract.
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Noteer hieronder de vaste maandelijkse netto-uitgaven.
Uitgaven

Kredietaanvrager 1 Kredietaanvrager 2

Huur
Woninglening
Autolening
Andere leningen
Te betalen alimentatiegeld
Te betalen onderhoudsuitkering
Andere regelmatige uitgaven
Toe te voegen bewijsstukken: de informatie over jouw leningen krijgen we van de Nationale
Bank van België. Daarvoor hoef je dus geen bewijsstukken toe te voegen. Voor de andere
uitgaven indien mogelijk een attest, anders rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden.
Voor huuruitgaven ook een kopie van het huurcontract.
Eventueel: andere leningen in aanvraag: ..................................................................................

8. Gezinssituatie
Vul hieronder alle personen in die inwonen bij kredietaanvrager 1. Opgelet, we vragen naar
de feitelijke en niet naar de wettelijke situatie
Naam

Relatie met kredietaanvrager 1

Leeftijd
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9. Bijlagen
Controleer of je alle nodige documenten hebt toegevoegd:
een kopie van de voor- en achterkant van de identiteitskaart van alle
kredietaanvragers
een kopie van de offerte(s) van de uit te voeren werken
een bewijsstuk voor alle regelmatige inkomsten en uitgaven van de laatste 3
maanden (kopie van loonfiches, meest recente pensioenfiche, voor zelfstandigen:
attesten van stortingen van de laatste drie maanden aan jezelf. Bewijs van
kindergeld, alimentatie, huurinkomsten,…) Als je geen bewijsstuk hebt, mag je een
kopie van een rekeninguittreksel bijvoegen
het laatst beschikbare aanslagbiljet personenbelasting en aanvullende belastingen
van alle kredietaanvragers (dit is het document dat je van de Federale
Overheidsdienst Financiën ontvangt waarin staat hoeveel belastingen je dient te
betalen of terugkrijgt, NIET de aangifte of berekening). OPGELET, we hebben het
volledige aanslagbiljet nodig
De laatste jaarafrekening van elektriciteit en eventueel aardgas
Indien van toepassing: een kopie van het EPB-verslag of de energiescan van de
woning
Indien van toepassing: een kopie van de huurovereenkomst
Als je wil lenen voor zonnepanelen: de verklaring op eer dat je woning voldoet aan de
3 voorwaarden.

Onderteken op de volgende pagina het aanvraagformulier als bewijs dat de informatie die je
hebt ingevuld correct is.

Je bent er bijna!
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10. Ondertekening
Ik verklaar volledige en juiste informatie te hebben verstrekt. Ik neem er kennis van dat de op
de aanvraag vermelde persoonsgegevens verzameld en bijgehouden worden door het
energiehuis: IGO, Dienstverlenende Intergemeentelijke Vereniging.
Ik verklaar de documenten algemene voorwaarden, Europese standaardinformatie inzake
consumentenkrediet en de aflossingstabel te hebben gelezen.
Ik stem ermee in dat de kredietgever op elk moment kan controleren of volledige en juiste
informatie werd verstrekt en dat de werken waarvoor geld werd ontleend, werden uitgevoerd.
Ik stem ermee in dat de kredietgever alle informatie kan inwinnen om de kredietwaardigheid
van de kredietnemer(s) te beoordelen.
Ik ga akkoord met een gratis energiescan van de woning als dit nodig blijkt. Het rapport van
de energiescan zal dan deel uitmaken van het kredietdossier. De kredietaanvrager geeft
toestemming tot het opvragen van het verslag van de energiescan.
Datum ……………………..…………........................…………………………………………….
Handtekening kredietaanvrager 1

Handtekening kredietaanvrager 2

Bezorg dit alles per post of mail aan:

IGO t.a.v. Johan Eyben,
De Vunt 17,
3220 Holsbeek
johan.eyben@igo.be
tel. 016/31.18.66
fax 016/29.85.59

Binnen de week ontvang je via mail of per telefoon een bevestiging van ontvangst.
Bedankt voor je aanvraag!

www.energielening-igo.be
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