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Energiebesparende 

investering gepland? 
 
 

ENERGIELENING  
MET (0%) of ZONDER  

BEGELEIDING (2%) 

   

KREDIETGEVER :      
Energiehuis Vlaamse Energielening 
OCMW Kortrijk 
Budastraat 27 
8500 Kortrijk 

 

 

UW CONTACTPERSOON: 
 

                                               Gemeente/OCMW/Woonwinkel/ander loket…. 

Adres loket  

Tel. Loket  

Contactpersoon   

Bereikbaarheid  

 

DEEL FORMULIER IN TE VULLEN DOOR HET LOKET: 
 

 
 

 

  Hoe bent u in contact gekomen met deze lening?      Kies een item. 
 

 
DEEL FORMULIER IN TE VULLEN DOOR DE ONTLENER(S): 

  

 AANVRAAG LENING DOELGROEP (0%)    -     AANVRAAG MET RENOVATIEBEGELEIDING 
de aanvrager komt in aanmerking voor de lening met begeleiding (cfr. reglement) en gaat akkoord dat de renovatiewerken worden 
begeleid vanuit het Energiehuis, dat het Energiehuis indien gewenst de offertes opvraagt en dat de betalingen van de facturen 
rechtstreeks zal gebeuren aan de uitvoerders van de werken.   
  

 AANVRAAG LENING NIET-DOELGROEP (2%); 
de aanvrager komt in aanmerking voor de leningen zonder begeleiding (cfr. reglement), bezorgt dit kredietaanvraagformulier volledig 
en voorzien van alle bijlages (inclusief offertes) af aan het loket. Op basis van de factuur van de uitvoerder van de werken, worden de 
factuurbedragen overgemaakt aan de aanvrager die op zijn beurt voorziet in de betaling van de uitvoerder. 
 

 
 

GEGEVENS AANVRAGER   KREDIETAANVRAGER 1 
EVENTUELE 
KREDIETAANVRAGER 2 

 CHECKLIST 
BIJLAGES TOE TE VOEGEN AAN HET 
DOSSIER 

Naam             

 

Voornaam             

Relatie met eventuele andere 
kredietnemer 

            

GEGEVENS AANVRAGER   KREDIETAANVRAGER 1 
EVENTUELE 
KREDIETAANVRAGER 2 

Huidig adres (straat, nummer, 
postnummer, gemeente) 

            

Telefoon/gsm             

Datum ondertekening kredietaanvraag        

Datum ontvangst aanvraag bij Lokale Entiteit       
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E-mailadres             

Geboortedatum             

Geboorteplaats             

Nationaliteit (in België sinds?)             

Rijksregisternummer aanvrager
1
             

Identiteitskaartnummer 
aanvrager 

            Kopie identiteitskaart(en)                         

BURGERLIJKE STAAT KREDIETAANVRAGER 1 
EVENTUELE 
KREDIETAANVRAGER 2 

 

Alleenstaand  Alleenstaand  Alleenstaand 

Bewijs burgerlijke staat                            

Samenwonend (niet-gehuwd) 
 Wettelijk samenwonend 

 Feitelijk samenwonend 

 Wettelijk samenwonend 

 Feitelijk samenwonend 

Gehuwd 
 

 Scheiding van goederen  

 Algemene gemeenschap van 

goederen  
 Scheiding van goederen met 

gemeenschap van aanwinsten  
(= wettelijk stelsel). 

 Scheiding van goederen  

 Algemene gemeenschap 

van goederen  
 Scheiding van goederen 

met gemeenschap van 
aanwinsten  
(= wettelijk stelsel). 

Uit de echt gescheiden  Uit de echt gescheiden  Uit de echt gescheiden 

Weduwe/weduwnaar  Weduwe/weduwnaar  Weduwe/weduwnaar 

FINANCIËLE GEGEVENS KREDIETAANVRAGER 1 
EVENTUELE 
KREDIETAANVRAGER 2 

 

Beroep/zelfstandige activiteit             

 

Naam werkgever             

Adres werkgever             

Aantal jaren in 
dienst/zelfstandige 

            

Aantal jaren bij vorige werkgever             

Netto maandloon             3 recentste loonfiches                              

Vakantiegeld - Eindejaarspremie             Attest/loonfiche                                        

Andere inkomsten: pensioen, 
vervangingsinkomen, 
integratietegemoetkoming, huur, 
... 

            
Attesten, bewijzen, bankuittreksels, 

huurovereenkomst, …                              

                                                 
1
  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. 
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Jaarlijks belastbaar inkomen             Recentste aanslagbiljet                            

Aantal kinderen ten laste              

Elektriciteit  elektriciteitsverbruik       kWh Recentste eindafrekening elektriciteit  

Aardgas  aardgasverbruik       kWh Recentste eindafrekening gas                 

Stookolie (mazout)  stookolieverbruik Kostprijs per maand:       Recentste eindafrekening stookolie      

Andere  

hout  

 propaan 

 petroleum (Zibro-kamin) 

 pelletkachel 

 

Kostprijs per jaar:       Recentste afrekening                                

Andere lasten              

Rekeningnummer aanvrager 
IBAN: BE      

BIC code:       

IBAN: BE      

BIC code:       
 

U OF DE HUURDER BEHOORT 
TOT DE DOELGROEP VOOR 
LENING MET BEGELEIDING? 
(duid 1 of meerdere van 
onderstaande opties aan) 

KREDIETAANVRAGER  EVENTUELE HUURDER  

Gerechtigde verhoogde 
tegemoetkoming in het kader van 
de verplichte verzekering voor 
geneeskundige zorgen en 
uitkering (klevertje ziekenfonds 
eindigt op 1) 

  Attest ziekteverzekering                          

Het jaarlijks bruto belastbaar 
inkomen van het huishouden is 
lager of gelijk aan 17.083,39 €, 
verhoogd met 3.162,60 € per 
persoon ten laste. 

  Recentste aanslagbiljet                            

Beroep doen op 
schuldbemiddeling en niet in de 
mogelijkheid om de 
verwarmingsfactuur te betalen  

  Attest schuldbemiddeling                        

Door het OCMW sociaal of 
budgettair begeleid wegens 
betalingsmoeilijkheden, meer 
bepaald voor rekeningen voor 
gas en elektriciteit 

  Attest OCMW                                             

SVK (pas in voege vanaf nieuwe 
SO van het VEA met de 
Energiehuizen) 

  Attest SVK                                                  

Is er al een energiescan / 
energieaudit / planadvies 
uitgevoerd in deze woning?  
(minder 5 jaar geleden) 

 Ja, ik voeg het rapport bij als bijlage 
Rapport energiescan/ energieaudit       
energieaudit/ planadvies < 5 jaar oud. 

 Neen, maar ik geef toelating om een gratis energiescan te laten 
uitvoeren. ENKEL VOOR AANVRAGERS RENTELOZE LENING 

Ondertekend formulier                           

energiescans 
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INVESTERINGEN IN WELKE WONING?  

Adres woning:   

Type woning (open, halfopen, 
gesloten bebouwing, 
appartement) 

       

Woning dient als 
hoofdverblijfplaats   

 ja  Bewijs van domiciliering bewoners       

Woning is ouder dan 5 jaar?  ja Bewijs ouderdom woning                        

U bent (het juiste aankruisen) van 
deze woning: 

 Eigenaar – bewoner
2
 Enige woning?:  ja nee 

 Eigenaar – verhuurder
3
  

 Huurder – bewoner 

Eigendomstitel                                           
(indien eigenaar van de woning) 

Indien eigenaar-verhuurder van 
deze woning 

Naam huurder:       
 
Gsm/Tel. Huurder:       
 
Hebt u een FRGE-lening lopen bij ons?  

  ja        nee 

1. Huurovereenkomst                              

2. Onderhandse overeenkomst tussen 

huurder & verhuurder (cfr. 

reglement)                                            

Indien huurder van de woning, 
wie is de eigenaar van de 
woning?   

Naam eigenaar:       

Adres eigenaar:       
 
 

Gsm/Tel. Eigenaar:       

1. Huurovereenkomst                              

2. Toestemming verhuurder voor het 

uitvoeren van deze werken in zijn 

woning                                                    

3. Onderhandse overeenkomst tussen 

huurder & verhuurder                         

ENERGIEBESPARENDE 
INVESTERINGEN 

WIE ZAL DE DOOR U MET DIT 
KREDIET GEPLANDE 
ENERGIEBESPARENDE 
INVESTERINGEN UITVOEREN + 
RAMING KOSTPRIJS OP BASIS 
VAN VERKREGEN PRIJSOFFERTES  

PREMIES WAARVOOR U IN 
AANMERKING KOMT EN DIE U 
ZULT AANVRAGEN (zie  
www.premiezoeker.be; 
www.energiesparen.be; 
www.rechtenverkenner.be,...)  

 

Dak- of zoldervloerisolatie 
 

 Aanwezig 

 hiervoor zal ik het krediet          
       gebruiken 

 uitvoering door aannemer 

 uitvoering door sociale 
economie organisatie 

 uitvoering door aanvrager 

 

Geschatte kostprijs: 

€       

 

 Fiscale aftrek / 
belastingkrediet 

 Premie van de 
netbeheerder 

 Premie van lokaal bestuur 

 Andere:       

Prijsofferte (INDIEN LENING ZONDER 
BEGELEIDING) 
Verplicht te vermelden: 

 Soort, type & fabrikant                        

 Dikte isolatie                                          

 R-waarde isolatielaag                           

 Oppervlakte dak/zolder                      

Hoogrendementsbeglazing, -
deuren en -poorten 

 

 Vervanging: 
 

 glas         schrijnwerk 
 

Vervanging van  enkel glas 
  dubbel glas 

OF 
 

 Plaatsing raam in nieuwe 
raamopening 
 

 Aanwezig 

 hiervoor zal ik het krediet          
       gebruiken 

 uitvoering door aannemer 

 uitvoering door sociale 
economie organisatie 

 

Geschatte kostprijs: 

€       

 Verbeterings- en 

aanpassingspremie 

 Renovatiepremie 

 Premie van de 

netbeheerder 

 Premie van lokaal bestuur 

 Andere:       

Prijsofferte (INDIEN LENING ZONDER 
BEGELEIDING) 
Verplicht te vermelden: 
 U-waarde glas (Ug)                                
 U-waarde schrijnwerk Uf                      
 R-waarde isolatielaag                           
 Totale U-waarde voor gehele              

raam (glas+schrijnwerk – Uw) 
 Afmetingen van glas en/of ramen      
 Aparte kosten voor rolluiken,             

motoren en horren                                               
 Vervanging enkel of dubbel glas         
 U-waarde garagepoort                   
 

                                                 
2 De naakte eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter en opstalhouder, worden ook aanzien als eigenaar 
³ Idem hierboven.  

http://www.premiezoeker.be/
http://www.energiesparen.be/
http://www.rechtenverkenner.be/
http://www.energiesparen.be/subsidies/subsidieregel_detail?id=1834&verstr=770&doelgroep=1
http://www.energiesparen.be/subsidies/subsidieregel_detail?id=1834&verstr=770&doelgroep=1
http://www.energiesparen.be/subsidies/subsidieregel_detail?id=1834&verstr=770&doelgroep=1
http://www.energiesparen.be/subsidies/subsidieregel_detail?id=1834&verstr=770&doelgroep=1
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Muur- of spouwmuurisolatie 
 

 Aanwezig 

 hiervoor zal ik het krediet          
       gebruiken 

 uitvoering door aannemer 

 uitvoering door sociale 
economie organisatie 

 

Geschatte kostprijs: 

€       

 Verbeterings- en 
aanpassingspremie 

 Premie van de 
netbeheerder 

 Premie van lokaal bestuur 

 Andere:       

Prijsofferte (INDIEN LENING ZONDER 
BEGELEIDING) 
Verplicht te vermelden: 

 Soort, type & fabrikant                        

 Dikte isolatie                                          

 R-waarde isolatielaag                           

 Oppervlakte                                           

Vloerisolatie 
 

 Aanwezig 

 hiervoor zal ik het krediet          
       gebruiken 

 uitvoering door aannemer 

 uitvoering door sociale 
economie organisatie 

 

Geschatte kostprijs: 

€       

 Premie van de 

netbeheerder 

 Premie van lokaal bestuur 

 Andere:       

Prijsofferte (INDIEN LENING ZONDER 
BEGELEIDING) 
Verplicht te vermelden: 

 Soort, type & fabrikant                        

 Dikte isolatie                                          

 R-waarde isolatielaag                           

 Oppervlakte                                           

Luchtdichting en blowerdoortest 
 
 

 Reeds uitgevoerd 

 hiervoor zal ik het krediet          
       gebruiken (enkel in 
       combinatie met andere 
       werken) 

 uitvoering door aannemer 

 uitvoering door sociale 
economie organisatie 

 

Geschatte kostprijs: 

€       

 Verbeterings- en 

aanpassingspremie 

 Renovatiepremie 

 Premie van lokaal bestuur 

 Andere:       

Prijsofferte                                                  
 

Energiezuinig ventilatiesysteem 
 

 Aanwezig 

 hiervoor zal ik het krediet          
       gebruiken 

 uitvoering door aannemer 

 uitvoering door sociale 
economie organisatie 

 

Geschatte kostprijs: 

€       

 Verbeterings- en 
aanpassingspremie 

 Renovatiepremie 

 Premie van lokaal bestuur 

 Andere:       

Prijsofferte (INDIEN LENING ZONDER 
BEGELEIDING) 
Verplicht te vermelden: 

 Type ventilatiesysteem                       

Zuinige verwarmingsinstallatie 
 

 Aanwezig 

 hiervoor zal ik het krediet          
       gebruiken 

 uitvoering door aannemer 

 uitvoering door sociale 
economie organisatie 

 

Geschatte kostprijs: 

€       

 Verbeterings- en 
aanpassingspremie 

 Renovatiepremie 

 Premie van de 
netbeheerder 

 Premie van lokaal bestuur 

 Andere:       

Prijsofferte (INDIEN LENING ZONDER 
BEGELEIDING) 
 
Verplicht te vermelden: 
 Fabrikant                                         
 Type                                                 
 Vervanging of nieuwe installatie       

 Bij vervanging : type van de  
vervangen ketel                                    

Fotovoltaïsche zonnepanelen  
 

 Aanwezig 

 hiervoor zal ik het krediet          
       gebruiken 

 uitvoering door aannemer 

 uitvoering door sociale 
economie organisatie 

 

Geschatte kostprijs: 

€       

 Premie van de 
netbeheerder 

 Premie van lokaal bestuur 

 Andere:       

Prijsofferte (INDIEN LENING ZONDER 
BEGELEIDING) 
Verplicht te vermelden: 
 Verklaring op eer                                  

 Fabrikant                                           
 Type                                                  

 Aantal Wattpiek (Wp)      ……...  

 Aantal m² collectoren                        
 

http://www.energiesparen.be/subsidies/subsidieregel_detail?id=1834&verstr=770&doelgroep=1
http://www.energiesparen.be/subsidies/subsidieregel_detail?id=1834&verstr=770&doelgroep=1
http://www.energiesparen.be/subsidies/subsidieregel_detail?id=1834&verstr=770&doelgroep=1
http://www.energiesparen.be/subsidies/subsidieregel_detail?id=1834&verstr=770&doelgroep=1
http://www.energiesparen.be/subsidies/subsidieregel_detail?id=1834&verstr=770&doelgroep=1
http://www.energiesparen.be/subsidies/subsidieregel_detail?id=1834&verstr=770&doelgroep=1
http://www.energiesparen.be/subsidies/subsidieregel_detail?id=1834&verstr=770&doelgroep=1
http://www.energiesparen.be/subsidies/subsidieregel_detail?id=1834&verstr=770&doelgroep=1
http://www.energiesparen.be/subsidies/subsidieregel_detail?id=1834&verstr=770&doelgroep=1
http://www.energiesparen.be/subsidies/subsidieregel_detail?id=1834&verstr=770&doelgroep=1
http://www.energiesparen.be/subsidies/subsidieregel_detail?id=1834&verstr=770&doelgroep=1
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Installatie van een zonneboiler 
of ander zuinig systeem voor 
sanitair warm water 
 

 Aanwezig 

 hiervoor zal ik het krediet          
       gebruiken 

 uitvoering door aannemer 

 uitvoering door sociale 
economie organisatie 

 

Geschatte kostprijs: 

€       

 Verbeterings- en 
aanpassingspremie 

 Renovatiepremie 

 Premie van de 
netbeheerder 

 Premie van lokaal bestuur 

 Andere:       

Prijsofferte (INDIEN LENING  
ZONDER BEGELEIDING) 
Verplicht te vermelden: 
 Fabrikant                                                 
 Type                                                         

 Oppervlakte collectoren (m²)              

Re-lighting of Relamping 
 

 Aanwezig 

 hiervoor zal ik het krediet          
       gebruiken 

 uitvoering door aannemer 

 uitvoering door sociale 
economie organisatie 

 

Geschatte kostprijs: 

€       

 Verbeterings- en 
aanpassingspremie 

 Renovatiepremie 

 Premie van lokaal bestuur 

 Andere:       

Prijsofferte (INDIEN LENING                     
ZONDER BEGELEIDING) 
Verplicht te vermelden: 
 Fabrikant                                                 
 Type verlichting                                     
 Type armatuur                                       

 

Energiezuinige 
huishoudtoestellen (enkel bij 
doelgroep – max. op 5 jaar) 
 

 Aanwezig 

 hiervoor zal ik het krediet          
       gebruiken 

 uitvoering door aannemer 

 uitvoering door sociale 
economie organisatie 

 

Geschatte kostprijs: 

€       

 Verbeterings- en 
aanpassingspremie 

 Renovatiepremie 

 Premie van lokaal bestuur 

 Andere:       

Prijsofferte (INDIEN LENING                     
ZONDER BEGELEIDING) 
Verplicht te vermelden: 
 Fabrikant                                                 
 Energieklasse A+                                    

 

Laten uitvoeren van een 
energieaudit 
 

 Aanwezig 

 hiervoor zal ik het krediet          
       gebruiken(enkel in    
       combinatie met andere 
       werken) 

 uitvoering door aannemer 

 uitvoering door sociale 
economie organisatie 

 

Geschatte kostprijs: 

€       

 Premie van lokaal bestuur 

 Andere:       

Prijsofferte (INDIEN LENING                     
ZONDER BEGELEIDING     

 

Premies 
 ik vraag zelf de verschillende premies aan 

 ik wens extra info rond de premies 
 

GEVRAAGD KREDIET   

TOTAAL BEDRAG 
ENERGIEBESPARENDE 
INVESTERINGEN 

 Geschatte totale kostprijs: 
€       

 

Eigen inbreng €        

Totaal te ontlenen bedrag voor 
deze woning (Min. 1.250€/max. 
10.000€) 

Te ontlenen bedrag  
€       

Zie SIMULATIE bij afgifte van dit 
formulier, door het loket toe te 
voegen als bijlage bij deze aanvraag. 

Duur van de lening 

 5 jaar (60 maanden) 
 

       jaar of       maanden (0 of 2% : < 5 jaar) 

       jaar of       maanden (0% : 10 jaar met max. TVT) 

                                              Vanaf nieuwe SO 
 

http://www.energiesparen.be/subsidies/subsidieregel_detail?id=1834&verstr=770&doelgroep=1
http://www.energiesparen.be/subsidies/subsidieregel_detail?id=1834&verstr=770&doelgroep=1
http://www.energiesparen.be/subsidies/subsidieregel_detail?id=1834&verstr=770&doelgroep=1
http://www.energiesparen.be/subsidies/subsidieregel_detail?id=1834&verstr=770&doelgroep=1
http://www.energiesparen.be/subsidies/subsidieregel_detail?id=1834&verstr=770&doelgroep=1
http://www.energiesparen.be/subsidies/subsidieregel_detail?id=1834&verstr=770&doelgroep=1
http://www.energiesparen.be/subsidies/subsidieregel_detail?id=1834&verstr=770&doelgroep=1
http://www.energiesparen.be/subsidies/subsidieregel_detail?id=1834&verstr=770&doelgroep=1
http://www.energiesparen.be/subsidies/subsidieregel_detail?id=1834&verstr=770&doelgroep=1
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Vaste rentevoet  2%      Of       0% 

Maandelijkse afkorting €        /maand 

 
Terugbetalingsmodaliteiten 
 

 domiciliering 

ANDERE KREDIETEN IN 
AANVRAAG? 

Leningen: hypotheek, lening op afbetaling (auto, …) 
Kredietopeningen: betaalkaarten (VISA, …), kredietlijnen (COFIDIS, …), bankrekening met debet lijn) 

KREDIETAANVRAGER 1 EVENTUELE KREDIETAANVRAGER 2 
 

 

Andere kredieten in aanvraag? 

 neen 
 

 ja, ik geef hieronder de details 
van de kredieten in aanvraag 

 neen 
 

 ja, ik geef hieronder de details 
van de kredieten in aanvraag 

 

Type krediet Kredietgever Aangevraagd bedrag Duurtijd (Maximale) 
aflossing per 
maand 

                  
 

      

                  
 

      

                  
 

      

                  
 

      

ANDERE KREDIETEN IN 
OMLOOP? 

Leningen: hypotheek, lening op afbetaling (auto, …) 
Kredietopeningen: betaalkaarten (VISA, …), kredietlijnen (COFIDIS, …), bankrekening met debet lijn 

KREDIETAANVRAGER 1 EVENTUELE KREDIETAANVRAGER 2 
 

 

Andere kredieten in omloop? 

 neen 
 

 ja, ik geef hieronder de details 
van de kredieten in omloop 

 neen 
 

 ja, ik geef hieronder de details 
van de kredieten in omloop 

 
 

Schuldsaldoverzekering lopende  Ja   Neen  Ja   Neen  

Type krediet Kredietgever Aangevraagd bedrag Opgenomen bedrag (Maximale) 
aflossing per 
maand 
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De kredietnemer heeft het reglement Energiehuis OCMW Kortrijk gelezen en bevestigt hierbij dat hij akkoord gaat met dit reglement en dat het project 
zal voldoen aan de bepalingen uit dit reglement.  
De kredietnemers verklaren volledige en juiste informatie te hebben verstreken. Zij verklaren eveneens juist en volledige informatie te hebben 
ontvangen in verband met de beoogde kredietovereenkomst. Zij nemen er kennis van dat de op de aanvraag vermelde persoonsgegevens worden 
verzameld en bijgehouden door het Energiehuis : OCMW Kortrijk, Budastraat 27 8500 Kortrijk. Deze persoonsgegevens worden verwerkt om de 
kredietwaardigheid van de kredietnemers te beoordelen in uitvoering van de Wet op het Consumentenkrediet. De kredietnemers verzetten zich tegen 
het gebruik van de persoonsgegevens voor direct marketing door de kredietgever:  

NEE  JA. 
 
Voor inzage van hun persoonsgegevens of voor de correctie van gebeurlijke, foutieve, onbelangrijke of onvolledige gegevens, kunnen de kredietnemers 
contact opnemen met de houder van het bestand en dit conform aan de wettelijke bepalingen. De raadpleging van het Openbaar Register van de 
automatische verwerking van persoonsgegevens kan gebeuren bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hallepoortlaan 
5-8, 1060 Brussel.  
Het Energiehuis waarborgt de juistheid van de identiteitsgegevens, die door haar werden opgenomen aan de hand van de Belgische identiteitskaart. 
Het Energiehuis verklaart dat de overige inlichtingen waarheidsgetrouw en volledig zijn en dat ze eveneens op basis van originele documenten, werden 
opgenomen als goede huisvader. De lokale entiteit verklaart eveneens dat de bemiddeling van het krediet niet tot stand is gekomen met behulp van of 
in hoedanigheid van een onderagent, dat de lokale entiteit een solvabiliteitsonderzoek heeft gedaan en dat de lokale entiteit de kredietaanvraag niet 
heeft opgesplitst. De lokale entiteit bevestigt dat volledig werd voldaan aan de verplichtingen opgenomen in de Wet op het Consumentenkrediet van 
12/06/91 en in het bijzonder aan Art. 10, 11 en 64. 
 

Gedaan te                                       [PLAATS]   op            [DATUM] 
 
Naam + handtekening(en) kredietnemer(s):   Naam + handtekening loket: 
 
              
 
 
 
 
 
Naam + handtekening(en) Energiehuis: 

 

 


