
                                                             

 

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING 

Gegevens van de kredietaanvrager 

Aanspreking:          Dhr.           Mevr. 

Naam: ………………………………………………………………………………………………. 

Voornaam: ………………………………………………………………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………. 

Gezinssamenstelling: ………………………………………………………………………………………………. 

Rijksregisternummer:  -  -  
Telefoon: ………………………………………………………………………………………………. 

GSM: ………………………………………………………………………………………………. 

E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………. 

Rekeningnummer: ………………………………………………………………………………………………. 

BIC code: ………………………………………………………………………………………………. 

Reeds lening lopende bij ons:  Ja               Nee 

Gegevens van de mede-kredietaanvrager 

Aanspreking:          Dhr.           Mevr. 

Naam: ………………………………………………………………………………………………. 

Voornaam: ………………………………………………………………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………. 

Rijksregisternummer:  -  -  
Rekeningnummer: ………………………………………………………………………………………………. 

BIC code: ………………………………………………………………………………………………. 

Reeds lening lopende bij ons:  Ja               Nee 

Gegevens van de woning waarvoor u een lening wenst aan te vragen 

Adres: ………………………………………………………………………………………………. 

(indien ander dan hierboven vermeld) ………………………………………………………………………………………………. 

De woning is ouder dan 5 jaar: Ja               Nee 

Eigendomssituatie 

U bent:          Eigenaar-bewoner       Eigenaar-verhuurder       Huurder-bewoner 

 

Indien eigenaar-verhuurder: 

Naam huurder: ………………………………………………………………………………………………. 

GSM/Tel huurder: ………………………………………………………………………………………………. 

 



 

2   IOK milieudienst Energielening  – Aanvraagformulier 

Indien huurder-bewoner: 

Naam eigenaar: ………………………………………………………………………………………………. 

Adres eigenaar: ………………………………………………………………………………………………. 

GSM/Tel eigenaar: ………………………………………………………………………………………………. 

Financiële situatie 

Inkomsten 

 Kredietnemer 1 Kredietnemer 2 (partner) 

Beroep of zelfstandige activiteit   

Naam en adres werkgever   

Nettoloon/maand   

Jaarlijks belastbaar inkomen   

Andere inkomsten/maand vb. 
pensioen, vervangingsinkomen, 
integratietegemoetkoming, 
huurinkomsten … met melding van 
onderverdeling  

  

 

Uitgaven 

 Kredietnemer 1 Kredietnemer 2 (partner) 

Aantal personen ten laste 
(geen partner) 

  

Maandelijkse kosten: 

Huur 

Alimentatie 

Aardgas 

elektriciteit 

 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

Andere energiekosten 
(vb.stookolie)  

  

Heeft u andere kredieten in 
aanvraag? 

 Nee  

 Ja  Indien ja, geef in 

onderstaande tabel de details van 
de kredieten in aanvraag 

 Nee  

 Ja  Indien ja, geef in 

onderstaande tabel de details van 
de kredieten in aanvraag 

Heeft u andere kredieten in 
omloop? 

 Nee  

 Ja  Indien ja, geef in 

onderstaande tabel de details van 
de kredieten in omloop 

 Nee  

 Ja  Indien ja, geef in 

onderstaande tabel de details van 
de kredieten in omloop 

 

Type krediet in 
aanvraag/omloop 

kredietnemer Kredietgever Totaal 
ontleende 
bedrag 

Maandelijkse 
aflossing 

Looptijd 
van de 
lening 

Datum 
1ste 
vervaldag 
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Behoort u tot de bijzondere doelgroep? 

1 van onderstaande voorwaarden dient op u betrekking te hebben om de lening te kunnen aanvragen: 

 Alle gezinsleden krijgen een verhoogde tegemoetkoming in het kader van de verplichte verzekering  

voor geneeskundige verzorging en uitkering. 

 U bent in schuldbemiddeling en u kunt uw energie-/verwarmingsfactuur niet betalen. 

 U wordt door het OCMW sociaal of budgettair begeleid omdat u uw rekeningen voor gas en  

 elektriciteit niet (meer) kunt betalen. 

 U bent beschermde afnemer (= het gezin heeft sociaal tarief voor gas en elektriciteit). 

 Uw jaarlijks gezamenlijk belastbaar inkomen bedraagt niet meer dan 31.870 euro, verhoogd met  

 1.660 euro per persoon ten laste (inkomsten 2018, aanslagbiljet 2019). 

 

 

U bent verplicht met onderstaande informatie akkoord te gaan: 

 

U gaat akkoord met de verplichte energiescan van uw woning. Deze scan gebeurt gratis en het rapport van 
de energiescan zal deel uitmaken van uw kredietdossier. (Let op: dit is geen EPC, maar wel basisinfo en 
tips over uw woning en uw energiegedrag.) 

 

U gaat akkoord dat IOK het dossier met alle noodzakelijke bijlagen doorgeeft aan het OCMW van uw 
woonplaats. Het OCMW dient namelijk vanuit de overheid verplicht advies uit te brengen over de financiële 
haalbaarheid van een mogelijke kredietverstrekking. 

 

U gaat akkoord dat de toekomstige facturen via IOK rechtstreeks betaald worden aan de uitvoerder van de 
werken. 

 

 

Voor welke energiebesparende maatregel(en) wenst u een energielening aan te 
vragen? Gewenste periode van plaatsing?

 ........................................  .................................................................................................................................  

 ........................................  .................................................................................................................................  

 ........................................  .................................................................................................................................  

 ........................................  .................................................................................................................................  

 ........................................  .................................................................................................................................  

 ........................................  .................................................................................................................................  

 ........................................  .................................................................................................................................  

 ........................................  .................................................................................................................................  

 ........................................  .................................................................................................................................  

 ........................................  .................................................................................................................................  

 ........................................  .................................................................................................................................  

 ........................................  .................................................................................................................................  

 ........................................  ................................................................................................................................. 
1 
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Vlaamse energielening (0% JKP) 

Het gevraagd totaal te ontlenen bedrag is ………………… euro. 

De gevraagde looptijd van de lening is ………. jaar en ……….. maanden. 

Ondertekening 

De kredietaanvrager(s) verklaart (verklaren) dat alle gegevens op dit aanvraagformulier naar waarheid 
ingevuld zijn en dat hij/zij kennis heeft (hebben) genomen van de bijlagen die gelden voor de 
kredietovereenkomst. 

 

Datum:  

 

Handtekening kredietnemer 1  Handtekening kredietnemer 2 


