Toelichting aanvraagformulier
stimuleringslening Overbetuwe 2017

VRAAG DE LENING RUIM VÓÓR DE START VAN DE WERKZAAMHEDEN AAN.
Volg onderstaande stappen:
Verzend het volledig en juist ingevulde aanvraagformulier per post of e-mail. Voeg de gevraagde bijlagen toe.
Als uw aanvraag volledig is en voldoet aan de voorwaarden ontvangt u binnen 8 weken:
• een voorlopige toewijzingsbrief én
• een aanvraagformulier voor het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn)
Vul het aanvraagformulier van SVn voor de financiële beoordeling van uw aanvraag in en stuur het op aan het SVn.
Uw aanvraag wordt vervolgens getoetst op haalbaarheid door het SVn en ontvangt u:
• als het SVn akkoord gaat met uw aanvraag: een offerte met een overeenkomst van de geldlening óf
• als het SVn uw subsidieaanvraag afwijst: een afwijzingsbrief.
SVn houdt u op de hoogte over de verdere afhandeling
U ontvangt van SVn een bericht waarin staat hoe de afhandeling in zijn werk gaat. Als er een notariële hypotheekakte nodig is, stuurt SVn de stukken naar de notaris. U maakt vervolgens zelf een afspraak met de notaris
voor het passeren van de akte. Voor een consumptieve lening hoeft u niet naar de notaris
Het leenbedrag komt beschikbaar
Nadat alle papieren ondertekend zijn, is het leenbedrag beschikbaar, meestal in een bouwkrediet. U betaalt
vanaf dat moment iedere maand het afgesproken bedrag aan rente en aflossing. Dit gaat via een automatische
incasso. Bij een hypothecaire lening worden de afsluitkosten ingehouden op uw bouwkrediet. U ontvangt declaratieformulieren waarmee u de rekeningen van de bedrijven die voor u aan de slag gaan, bij ons (SVn) declareert .
Wij betalen rechtstreeks aan de betreffende bedrijven uit en betalen nooit meer uit dan in uw bouwkrediet beschikbaar is.
Ontvangt u ook subsidie?
Ontvangt u voor uw energiebesparende maatregelen ook subsidie uit een andere regeling? Dan krijgt u voor dat
deel van de kosten géén lening.
Kosten maatregelen lager dan verwacht
Als tijdens de uitvoering - dus ná het afsluiten van de lening - blijkt dat de kosten lager uitvallen, wordt de lening
niet meer gewijzigd. Vraag dan aan het Stimuleringsfond Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) om
het bedrag dat overblijft als een extra aflossing te gebruiken. Zo’n extra aflossing kost u dan niets.
Krediettoets
Het SVn wil zoveel mogelijk zekerheid dat u de lening kunt terugbetalen. Daarom toetst het SVn de kredietwaardigheid van elke organisatie die de stimuleringslening aanvraagt middels een krediettoets.
Bij een negatief advies krijgt u alsnog géén lening.

Aanvraagformulier stimuleringslening
non-profitorganisaties Overbetuwe 2017

Gegevens (contactpersoon) aanvrager
Voorletters en achternaam:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode en woonplaats:
E-mailadres:
(Mobiel) telefoonnummer:
Gegevens non-profitorganisatie
Naam:
KvK-nummer:
Locatie gebouw:
IBAN:
Ten name van:
B.t.w. plichting:

ja

nee

Is de non-profitorganisatie eigenaar van het gebouw waar de duurzaamheids- maatregelen worden
getroffen?
ja
nee, naam eigenaar:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer eigenaar:
Is het gebouw aangemerkt als een monument of beschermd stadsgezicht?
nee
ja, dan heeft u een omgevingsvergunning monumenten nodig.
Neem voordat u een aanvraag indient altijd eerst contact op met het team Vergunningen en handhaving.
Heeft u voor de werkzaamheden een vergunning nodig?

Check of u voor de werkzaamheden een vergunning nodig heeft. Dat kan via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl)
Als u een vergunning nodig heeft moet u die in huis hebben voordat u de lening kunt aanvragen.

nee
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ja (een kopie van de vergunning meesturen)

Maatregelen
De Stimuleringslening kan alleen worden benut voor de uitvoering van de hieronder opgenomen maatregelen.
Kruis aan welke maatregelen worden genomen en geef hierbij aan wat de kosten zijn op basis van definitieve
offertes. Voeg offerte(s) en/of prijsopgave(n) toe als bijlage.
Maatregel

Bedrag

Verlichting
€
1.Sportveldverlichting bestaande uit LED armaturen
2.Binnen- en buitenverlichting bestaande uit LED armaturen
€
Ventilatie- en ruimteverwarming
3.Lage-temperatuur centraal verwarmingssysteem
(LTV-systeem)
4. Installatie voor het terugwinnen van warmte uit ruimteventilatielucht, inclusief het daarbij behorende kanaalwerk en de luchtbehandelingskast
5.Warmtepompsysteem (WKO, warmtepompboiler,
lucht/water warmtepomp)
6.Warmte-krachtkoppeling (WKK)
7.Pelletkachel
8.Pelletketel
Tapwater
€
9.Installatie om warmte uit douchewater terug te winnen
10.Hotfill set voor (af)wasmachine
11. Zonneboiler voor het verwarmen van tapwater met
behulp van zonlicht, bestaande uit één of meerdere
zonnecollectoren en een warmteopslagvat.
Bouwkundig
14.Vloerisolatie
15.Gevelisolatie
16.Spouwmuurisolatie
17.Dakisolatie
18.HR++ glas inclusief aanpassen kozijn
19.Vegetatiedak
20.Witte dakbedekking

€

Duurzame energieopwekking
€
21.Kleine windturbine, die geschikt is voor de omgeving
en de daarbij behorende spanningsomvormer
22.Zonnepaneel of zonnefolie met fotovoltaïsche zonnecellen en de daarbij behorende spanningsomvormer
23.Combi-zonneboiler voor het verwarmen van tapwater en voor ruimteverwarming of – koeling met behulp
van zonlicht, bestaande uit één of meerdere zonnecollectoren en een warmteopslagvat met een al dan niet
geïntegreerde CV-brander
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Overig
24.Energie Prestatie Advies (Maatwerkadvies) uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf
25.Energiemonitoringsysteem, dat inzicht geeft in het
elektriciteitsverbruik en/of elektriciteitsopbrengst van
het gebouw
26.Infrarood warmtepanelen ten behoeve van ruimteverwarming al dan niet gecombineerd met zonnepanelen (pv) of mini wind turbine
27.Accusysteem voor de opslag van energie in het
gebouw gekoppeld aan zonnepanelen of kleine windmolen

€

Totale kosten exclusief b.t.w.

€

Totale kosten inclusief b.t.w.

€

Totale lening

€

Met deze aanvraag moet u de volgende stukken meesturen.
• De te treffen duurzaamheidsmaatregelen.
• De werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen evenals een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van definitief geselecteerde offertes).
• Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.
• Indien noodzakelijk een omgevingsvergunning en een verklaring van een constructeur.
• Als een vereniging de aanvrager is; een goedgekeurd verslag van de ledenvergadering, waarin het besluit is
genomen over de voorgenomen investeringen m.b.t. de duurzaamheidsmaatregelen en het besluit is genomen gebruik te maken van de Stimuleringslening Overbetuwe. Dit verslag mag bij het moment van aanvraag
niet ouder zijn dan zes maanden.
• Een document waaruit blijkt dat de aanvrager bevoegd is namens de rechtspersoon de aanvraag in te dienen .
• Voor niet-eigenaren : een akkoordverklaring van de eigenaar van het gebouw, inclusief garantstelling dat de
lening wordt overgenomen indien de huurder vertrekt.
• Voor sportverenigingen en -stichtingen; een document waaruit blijkt dat de aanvrager voor het treffen van
duurzame maatregelen niet in aanmerking komt voor een lening van een commerciële bank.
Werkzaamheden
Naam van de uitvoerder (aannemer, installateur of ander):
Datum aanvang werkzaamheden:
Datum oplevering werkzaamheden:
Verklaring en ondertekening
Met de ondertekening van dit formulier verklaar ik dat ik alle vragen naar waarheid heb beantwoord en dat ik
niets heb verzwegen.
Ook ben ik bekend met de Verordening Stimuleringslening Gemeente Overbetuwe 2017. Verder verleen ik
controleurs van of namens de gemeente toestemming de gerealiseerde maatregelen te controleren.
Datum:

Handtekening aanvrager:

Plaats:

Handtekening mede-eigenaar (optioneel):

Inleveren van het formulier
Na invulling en ondertekening kunt u dit volledig ingevulde formulier samen met de verplichte bijlagen inleveren
bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Elst, of sturen naar Gemeente Overbetuwe,
t.a.v. Team Administratie en Ondersteuning, postbus 11, 6660 AA te Elst of mailen naar info@overbetuwe.nl
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Team Administratie & Ondersteuning, tel. (0481) 362300.

