AANVRAAGFORMULIER STIMULERINGSLENING
1. Gegevens (contactpersoon) aanvrager
Naam: …………………………………………………………………………………………….
Postadres: ………………………………………………………………………………………
Postcode en plaats: …………………………………………………………………………….
Telefoonnummer(s) overdag:…………………………………………………………………
E-mailadres: ……………………………………………………………………………………….
Bankrekeningnummer: ……………………………………………………………………….
Geboortedatum: …………………………………………………………………………………..
Burgerservicenummer (BSN): ……………………………………………………………….

2. Gegevens non-profitorganisatie
Naam: …………………………………………………………………………………………….
KvK-nummer (indien van toepassing): …………………………………………………….

3. Locatie woning/gebouw
Straat en huisnummer: …………………………………………………………………………..

4. Duurzaamheidsmaatregelen
Voor welke duurzaamheidsmaatregelen vraagt u de lening aan? (*) ………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(*) zie lijst duurzaamheidsmaatregelen die als bijlage (2) bij dit aanvraagformulier
is gevoegd.

5. Planning werkzaamheden
Start van de werkzaamheden: ……………………………………………………………….
Realisatie van de werkzaamheden: ………………………………………………………….

6. Totale werkelijke kosten
Op basis van offertes (incl. BTW): ………………………………………………………………

7. Bijlagen bij aanvraag
U dient bij de aanvraag, indien van toepassing, de volgende bescheiden mee te
sturen:
- gespecificeerde offerte(s) van een deskundig bedrijf;
- een planning van de uitvoering van de werkzaamheden
- een (kopie) identiteitsbewijs van de eigenaar of (kopie) uittreksel van Kamer van
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Koophandel van de beslissingsbevoegde vertegenwoordiger van de aanvraag.

8. Ondertekening
Aldus naar waarheid ingevuld en ingezonden met de vereiste bijlage(n),
Plaats: ………………………………………………………………………………………………
Datum: ……………………………………
Handtekening aanvrager: …………………………………

Het ingevulde en ondertekende formulier (met bijlagen) kunt u sturen naar:
Gemeente Molenlanden, Groeneweg 33, 4223 ME Hoornaar o.v.v.
stimuleringslening of per e-mail naar Ronald.vanOosterbos@jouwgemeente.nl.
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BIJLAGE 1 MAATREGELENLIJST
STIMULERINGSLENING
Duurzaamheidsmaatregelen die in aanmerking komen voor de lening zijn:
a. Zonnepanelen (Wattpiek);
b. Zonneboiler: minimale productie van 1,5 GJ per jaar;
c. Vloerisolatie/bodemisolatie: Rc > 3,0 m² K/W;
d. Dakisolatie: Rc > 3,0 m² K/W;
e. Dakisolatie ‘groen’: dakoppervlak > 8 m², helling van het dak 45 graden,
minimaal 5 lagen: wortelwerende laag, drainagelaag, filtervlies,
substraatlaag;
f. Spouwmuurisolatie: Rc > 1,5 m² K/W;
g. Gevelisolatie: Rc > 3,0 m² K/W;
h. HR++glas: U < 1,2 m² K/W;
i. Micro-wkk/HRe ketel: thermisch rendement > 100%, elektrisch rendement >
15%;
j. Warmtepompboiler;
k. Warmtepomp;
l. Hout-gestookte centrale verwarmingsinstallatie of warmwatertoestel:
opwekkingsrendement > 85% (emissie voldoet aan de Nederlandse
emissierichtlijn lucht);
m. Warmteterugwinning uit douchewater;
n. LED-verlichting.
LET OP:
• Om in aanmerking te komen voor de duurzaamheid- c.q. stimuleringslening
mag met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen nog niet zijn
begonnen.
• Het college handelt (volledige) aanvragen in volgorde van binnenkomst af.
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BIJLAGE 2 PROCEDURE
1. Als de aanvraag volledig is en voldoet aan de voorwaarden van de
Verordening Stimuleringslening non-profitorganisaties gemeente
Giessenlanden ontvangt u uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van de
aanvraag:
a. een toewijzingsbrief (van de gemeente);
b. een aanvraagformulier voor het doen van de krediettoets door
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn)
2. Vul het aanvraagformulier voor het SVn in en stuur het op naar SVn.
3. SVn voert de krediettoets uit. Vervolgens ontvangt u:
a. Als SVn akkoord gaat met uw aanvraag: een offerte met een
overeenkomst van de geldlening;
b. Als SVn niet akkoord gaat met uw aanvraag: een afwijzingsbrief.
Als de maatregelen uitgevoerd zijn vult u het declaratieformulier in dat SVn u
toestuurt.
Het declaratieformulier stuurt u samen met de originele facturen en betaalbewijzen
naar de gemeente. De facturen zullen vervolgens uit het bouwdepot worden
betaald.
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