Burgemeester Lodderstraat 20, 4043 KM
Opheusden Postbus 20, 4043 ZG Opheusden
Telefoon: 14 0488
Fax: (0488) 44 99 99
E-mail: info@nederbetuwe.nl
Website: www.nederbetuwe.nl

In te vullen door de gemeente
Nummer
Datum ontvangst

BSN:

DUURZAAMHEIDSLENING GEMEENTE NEDERNEDER-BETUWE AANVRAAGFORMULIER
1. Gegevens aanvrager
Burgerservicenummer (BSN) (voormalig sofinr.)
Naam en voorletters
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum
Bent u eigenaar en bewoner van de woning?

o
o

Nee (dan is deze regeling niet op u van
toepassing)
Ja

2. Gegevens duurzaamheidsmaatregelen
Beknopte omschrijving van de te nemen
maatregelen

Geschatte kosten van de maatregelen (incl. BTW)
Naam van de uitvoerder (aannemer, installateur,
e.d.)
Gewenst bedrag duurzaamheidslening
Let op! Gaat u werkzaamheden uitvoeren aan de buitenkant van een woning of aan een monument?
Check dan eerst of u een omgevingsvergunning nodig hebt op www.omgevingsloket.nl.

3. Ondertekening
De aanvrager verklaart:
- dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld;
- dat de werkzaamheden waarvoor de duurzaamheidslening wordt aangevraagd nog niet uitgevoerd
zijn;
- bekend te zijn met de Verordening duurzaamheidsleningen particulieren woningeigenaren;
- bekend te zijn met de voorwaarden van SVn, onder meer inhoudende dat er een BKR-toetsing door
de SVn zal worden uitgevoerd;
- bekend te zijn met het feit dat de toezegging van de lening geheel of gedeeltelijk kan worden
ingetrokken, wanneer aan een of meer voorwaarden van bovengenoemde verordening niet wordt
voldaan;
- dat indien een bouwvergunning en/of monumentenvergunning nodig is, deze vergunning is
aangevraagd en dat niet met de werkzaamheden zal worden begonnen voordat de vergunning
onherroepelijk is geworden en de werkzaamheden overeenkomstig de vergunning worden
uitgevoerd;
- dat de bij dit aanvraagformulier bijgevoegde bijlagen (o.a. offerte, van de werkelijke kosten van de
maatregelen) integraal deel uit maken van deze aanvraag;
- akkoord te gaan met de controle van de aangeleverde gegevens;
- akkoord te gaan met – als daarom wordt verzocht – het verlenen van toegang aan een medewerker
van of namens de gemeente, die controleert of de duurzaamheidsmaatregelen zijn uitgevoerd.
Plaats
Datum
Handtekening

4. Toesturen
U dient dit formulier met eventuele bijlagen te sturen naar:
Gemeente Neder-Betuwe
T.a.v. dhr. P. van den Berg
Postbus 20
4043 ZG Opheusden
Voor inlichtingen over dit formulier kunt u contact opnemen met dhr. P. van den Berg via 14 0488 of
info@nederbetuwe.nl.
Tip: Maak een kopie van dit formulier voor uw eigen administratie.
5. Procedure en werkwijze
1. Als uw aanvraag volledig is en voldoet aan de voorwaarden ontvangt u binnen 4 weken:
a. een voorlopige toewijzingsbrief;
b. een aanvraagformulier voor het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten
(SVn).
2. Vul het aanvraagformulier voor het SVn in en stuur het op aan het SVn.
3. Het SVn toetst uw aanvraag bij Bureau Krediet Registratie. Vervolgens ontvangt u:
a. als het SVn akkoord gaat met uw aanvraag: een offerte met een overeenkomst van de
geldlening;
b. als het SVn uw aanvraag afwijst: een afwijzingsbrief.
Als de maatregelen zijn uitgevoerd, vult u het declaratieformulier in dat het SVn u toestuurt.
Het declaratieformulier stuurt u, samen met de originele facturen en betaalbewijzen, naar de gemeente.
De facturen worden dan uit uw bouwdepot betaald.

6. Toelichting
Bedrag
(hoofdsom) van de lening: minimaal €2.500,- en maximaal €7.500,-.
Looptijd
De looptijd bedraagt maximaal 10 jaar.
Aflossing en betaling van de maandtermijn
Het betreft een annuïtaire lening, dat wil zeggen dat het maandtermijn een vast bedrag is (rente plus
aflossing).
Rente
Het geldende rentetarief is te vinden op www.svn.nl onder ‘rentetarieven’ > ‘Duurzaamheidslening’.
De rente is gedurende de gehele looptijd vast.
Vervroegde aflossing
Is te allen tijde toegestaan.
Bouwkrediet
De lening wordt gekoppeld aan een bouwkrediet.
Krediettoets
In alle gevallen vindt er een BKR-toets plaats.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. P. van den Berg via 14 0488 of
info@nederbetuwe.nl.

