
AANVRAAG ENERGIELENING 

Datum eerste ontvangst ………….…….… Datum volledigheid ………….…….… 

Voor wie ? 
Iedere particuliere eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder kan via het Energiebesparingsfonds een goedkope 
energielening aanvragen voor elke woning die gelegen is op grondgebied van Antwerpen (inclusief de districten). Het volledige 
kredietreglement of de digitale aanvraag vind je op www.antwerpen.be/energielening. 

Heeft u ooit al een lening bij ons verkregen? ☐   Neen ☐   Ja 
Denk je in aanmerking te komen voor een 0%-lening? 
☐   Ja, omdat ☐  je een beschermde klant bent of kan genieten van sociaal tarief van uw energieleverancier 

☐  alle gezinsleden een verhoogde tegemoetkoming ontvangen 
☐  je in collectieve schuldenregeling zit 
☐  jouw jaarlijks gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen lager is dan € 30.640  

Persoonsgegevens  HOOFDLETTERS AUB 
Indien je getrouwd bent of wettelijk samenwoont, dien je de lening samen met jouw echtgeno(o)t(e) of partner aan te vragen. 

Naam 
Voornaam 
Email 

Kredietnemer (1)     Medekredietnemer of Borgsteller (2)
…………………..……………...…..….……….………..….………… …………………..……………...…..….……….………..….………… 
…………………..……………...…..….……….………..….………… …………………..……………...…..….……….………..….………… 
…………………..……………...…..….……….………..….………… …………………..……………...…..….……….………..….………… 
Onze communicatie verloopt het snelst via e-mail, vul dus zeker het e-mailadres in dat je momenteel gebruikt. 

Telefoonnummer …………………..……………...…..….……….………..….………… …………………..……………...…..….……….………..….………… 
Straat en huisnummer  …………………..……………...…..….……….………..….………… …………………..……………...…..….……….………..….………… 
Postcode en gemeente …………………..……………...…..….……….………..….………… …………………..……………...…..….……….………..….………… 
Rijksregisternummer _ _._ _._ _ -_ _ _._ _ _ _._ _._ _ -_ _ _._ _ 
Identiteitskaartnummer _ _ _-_ _ _ _ _ _ _- _ _  _ _ _-_ _ _ _ _ _ _- _ _  
ID Geldig tot ………………………….… ………………………….… 
Burgerlijke staat …………………..……………...…..….……….………..….………… …………………..……………...…..….……….………..….………… 
Aantal personen ten laste …………………..……………...…..….……….………..….………… …………………..……………...…..….……….………..….………… 
Rekeningnummer : BE  _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ 

Vul hier de gegevens in van de zichtrekening waarop het bedrag van de Energielening mag gestort worden. 

Op naam van / Titularis  …………………..……………...…..….……….………..….………… 

Financiële gegevens HOOFDLETTERS AUB

Loontrekkend ☐   Beroep:  .............…..….………………..……………….…… ☐   Beroep: .............…..…..……………….……………….…… 
Zelfstandig ☐   Activiteit  .............…..………..………….….…...….……… ☐   Activiteit: ...................…..….…………………….………… 

       BTW-nr.:  .............…..………..………….….…...….………        BTW-nr.:  .............…..………..………….….…...….……… 
Gepensioneerd ☐ ☐

Vervangingsinkomen ☐   Type: ....................…..….…………...…….….…………… ☐   Type: .............…..….……………….…….…….…….……… 
Zonder beroep  ☐ ☐

Maandelijks inkomen Kredietnemer (1) Medekredietnemer of Borgsteller (2) 
Netto maandloon €   …………..….………… €   …………..….………… 
Pensioen €   …………..….………… €   …………..….………… 
Uitkering €   …………..….………… €   …………..….………… 
Kinderbijslag €   …………..….………… €   …………..….………… 
Alimentatie €   …………..….………… €   …………..….………… 
Huurinkomsten  €   …………..….………… €   …………..….………… 
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AANVRAAG ENERGIELENING 

Maandelijkse uitgaven  Kredietnemer (1) Medekredietnemer of Borgsteller (2) 
Woonlening €   …………..….………… €   …………..….………… 
Autolening €   …………..….………… €   …………..….………… 
Andere leningen €   …………..….………… €   …………..….………… 
Alimentatie €   …………..….………… €   …………..….………… 
Huur  €   …………..….………… €   …………..….………… 

Heb je momenteel naast jouw bestaande leningen nog een lening in aanvraag? 
Doel …………………..……………...…..….……….………..….………… 
Bedrag €   …………..….………… 
Looptijd €   …………..….………… 

Gegevens betreffende het onroerend goed en de renovatie HOOFDLETTERS AUB 
Adres van het pand waar de werken worden uitgevoerd. (Enkel invullen indien verschillend van het postadres) 

Straat en nummer …………………..……………...…..….……….………..….………… 
Postcode en gemeente  …………………..……………...…..….……….………..….…………  

Eigendomssituatie, ben je ☐   Eigenaar-bewoner ☐   Eigenaar-verhuurder ☐   Huurder-bewoner 

Indien mede-eigendom (appartementen) ……… / ………….…….… Aandelen 
Indien werken in meerdere wooneenheden , aantal: …………..….……..……… WE 

Huidige energiebron voor hoofdverwarming: 
☐   Aardgas  ☐   Stookolie ☐   Elektriciteit ☐   Andere .…………………….……….…..….………… 

Aard van de werken 
☐   Dakisolatie ☐   Plat ☐   Schuin ☐   Zoldervloer ……… m²  €   …………...…… 
☐   Hoogrendementsglas ☐   Ramen ☐   Deur ☐   Poort €   …………...…… 
☐   Muurisolatie ☐   Buiten ☐   Spouw ☐   Binnen ……… m²  €   …………...…… 
☐   Vloerisolatie boven ☐   Grond ☐   Kelder ☐   Garage ……… m²  €   …………...…… 
☐   Verwarming  ☐   Condensatieketel ☐   Andere €   …………...…… 
☐   Zonneboiler e.a. €   …………...…… 
☐   Zonnepanelen ** €   …………...…… 
** Ik verklaar op eer dat het dak van mijn woning is geïsoleerd (R-waarde 3.5m2K/W) en dat er geen enkel glas aanwezig is. 
☐   Luchtdichting- en blowerdoortest €   …………...…… 
☐   Energiezuinig ventilatiesysteem €   …………...…… 
☐   Huishoudtoestellen (enkel 0%-lening)  ☐   Wasmachine ☐   Koelkast ☐   Diepvries €   …………...…… 
☐   Re-lighting of re-lamping €   …………...…… 
☐   Energie-audit €   …………...…… 
☐   Energieopslagtechnieken Welke? …………………..……………...…..….……….………..….………… €   …………...…… 

Financieringsplan Indien u eigenaar bent van meerdere wooneenheden (WE*), kunt u max. 50.000€ aanvragen
Gewenst bedrag van de energielening €   …………..….………… (opgelet incl. BTW) 
Gewenste looptijd …………..….……..……… j. max. 8j. voor 2%-lening of max. 10j. 0%-lening 

Hoe wordt het bedrag gefinancierd? 
Gevraagd bedrag (incl. BTW) €   …………..….………… 
Eigen middelen (Gelieve bankafschriften toe te voegen) €   …………..….………… 
Lening bij een andere bank voor deze werken €   …………..….………… Duur   …………...…… j. 

_____________________________________ 

Totaalbedrag van de offerte(s)  (incl. BTW) €   …………..….………… 
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AANVRAAG ENERGIELENING 

Hoe heb je de Energielening van de Stad Antwerpen leren kennen? Omcirkel of vul aan.  
Via: woonkantoor, ecohuis, aannemer, energiescan, vrienden, familie, internet,   …………………..…………………….………...…..….………… 
Wil je de nieuwsbrief van het Ecohuis ontvangen?  ☐   Ja ☐   Neen 

Checklist voor een volledige kredietaanvraag met de nodige bijlagen 
Gelieve deze checklist volledig in te vullen en onderstaande documenten bij te voegen bij de kredietaanvraag.  Alle documenten die voor jou van 
toepassing zijn, zijn verplicht te bezorgen. 

☐ Dit aanvraagformulier volledig ingevuld door alle kredietnemers 
☐ Kopie van de identiteitskaart (voor- én achterzijde!) van alle kredietnemers 
☐ Indien je minder dan 3 jaar eigenaar bent, een kopie van de ondertekende aankoopakte of een proces-verbaal van   

je notaris dat bevestigt dat je eigenaar bent 
☐ Kopie van de offerte(s) met gedetailleerde omschrijving van de werkzaamheden (bv. tekeningen van de ramen) 
☐ Kopie van aanslagbiljet van 2 jaar geleden (Inkomsten 3 jaar geleden) van alle kredietnemers en de samenwonende partner 

☐ Kopie van bewijs van inkomsten (3 laatste loonbrieven, bankafschriften storting pensioen/werkloosheids- of andere 
uitkering van de 3 laatste maanden) van alle kredietnemers 

☐ Kopie kinderbijslag (bankafschriften storting kinderbijslag van de 3 laatste maanden) 
☐ Kopie alimentatie (bankafschriften storting alimentatie van de 3 laatste maanden) 
☐ Indien offerte meer dan 15.000 €, bewijs van eigen bijdrage (bv. kopie bankuittreksel spaarboekje, enz.) 
☐ Indien mede-eigenaar (appartementsgebouw) kopie basisakte of attest van jouw aandeel in de gemene delen 
Indien verhuurder 
☐ Kopie geregistreerde huurcontracten + bewijs huurinkomsten (bankafschriften storting van de 3 laatste maanden) 
☐ Onderhandse overeenkomst tussen verhuurder en huurder (formulier op te vragen bij het AG Energiebesparingsfonds) 
☐ Engagementsverklaring bij verhuur via SVK (formulier op te vragen bij het AG Energiebesparingsfonds) 

Verklaring en ondertekening door de kredietnemer 
De kredietnemer verklaart kennis te hebben genomen van het stedelijk reglement op de kredietaanvraag voor energiebesparende investeringen.  De kredietnemer zal de 
stadsafgevaardigde toegang verlenen om ter plaatse de naleving van de bepaling van dit reglement te controleren.  De kredietnemers verklaren volledige en juiste informatie te hebben 
verstrekt.  Zij verklaren juiste en volledige informatie te hebben ontvangen in verband met de beoogde kredietovereenkomst waaronder de algemene voorwaarden. Zij nemen er kennis 
van dat de op de aanvraag vermelde persoonsgegevens worden verzameld en bijgehouden door het Energiebesparingsfonds. Voor de toepassing van de Wet van 10 augustus 2001 
betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, maken de kredietgevers voor de identificatie van de kredietnemers gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister. 
Deze persoonsgegevens worden verwerkt om de kredietwaardigheid van de kredietnemers te beoordelen in uitvoering van boek VII WER.  Voor inzage of correctie van hun 
persoonsgegevens kunnen de kredietnemers contact opnemen met de houder van het bestand en dit conform aan de wettelijke bepaling. De raadpleging van het Openbaar Register van 
de automatische verwerking van persoonsgegevens kan gebeuren bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35 1000 Brussel of 
www.privacycommission.be 

De kredietnemers van een renteloze energielening verklaren zich akkoord dat het ocmw een sociaal onderzoek met focus op financiële terugbetalingscapaciteit uitvoert en hiervoor 
de nodige informatie opvraagt, uitwisselt en deelt met het AG Energiebesparingsfonds. Deze kredietnemers verklaren volledige en juiste informatie te verstrekken aan het ocmw en 
ze verlenen het ocmw eveneens de toestemming om de officiële instanties zoals bvb. de kruispuntbank te raadplegen en gegevens te vergelijken.

Kredietnemer Medekredietnemer of Borgsteller 
Naam en Voornaam …………………..……………...…..….……….………..….………… …………………..……………...…..….……….………..….………… 
Datum  …………………..……………...…..….……….………..….………… …………………..……………...…..….……….………..….………… 

Handtekening …………………..……………...…..….……….………..….………… …………………..……………...…..….……….………..….…………
Het Energiebesparingsfonds waarborgt de juistheid van de identiteitsgegevens, die door hem werden opgenomen aan de hand van de identiteitskaart. Het Energiebesparingsfonds 
verklaart dat de overige inlichtingen waarheidsgetrouw en volledig zijn en dat ze eveneens op basis van originele documenten, werden opgenomen als goed huisvader. Het 
Energiebesparingsfonds verklaart eveneens dat de bemiddeling van het krediet niet tot stand is gekomen met behulp van of in hoedanigheid van een onderagent, dat het 
Energiebesparingsfonds een solvabiliteitsonderzoek heeft gedaan en dat het Energiebesparingsfonds de kredietaanvraag niet heeft opgesplitst. Het Energiebesparingsfonds bevestigt 
dat volledig werd voldaan aan de verplichtingen opgenomen in het wetboek van economisch recht boek VII van 19/04/2014 en in het bijzonder aan Art. 69, 70, 71, 74 en 113. 

Hoe verder met dit formulier ? 
- Bezorg het ingevuld formulier en de bijlagen aan het Energiebesparingsfonds via mail 
energiebesparingsfonds@stad.antwerpen.be of p/a Ecohuis Antwerpen, Turnhoutsebaan 139, 2140 Borgerhout. 
- Na ontvangst van jouw dossier zal schriftelijk of telefonisch worden meegedeeld of het dossier volledig is. 
- Voor meer informatie kan je terecht bij het Energiebesparingsfonds, via e-mail of tel. 03 217 08 11. 
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