ENERGIELENING
www.energiesparen.be

Leen renteloos voor
energiebesparende
investeringen
in je woning

www.iok.be/energielening

PLAN JE ENERGIEBESPARENDE
INVESTERINGEN VOOR JE WONING?
Door te investeren in maatregelen die je energieverbruik verminderen,
kan je veel geld besparen én maak je je woning comfortabeler.
Via Energiehuis Kempen kan je zonder bijkomende kosten renteloos
een lening afsluiten voor energiebesparende investeringen aan je
woning. Renteloos betekent dat je een jaarlijks kostenpercentage
(JKP) hebt van 0%. De energielening is een lening op afbetaling
(consumentenkrediet).
Het bedrag van de maandelijkse afbetaling kan je eenvoudig berekenen.
Leen je bijvoorbeeld 5.000 euro op 5 jaar tijd?
Deel dan het bedrag (5.000 euro) door het aantal maanden
(60 maanden). In dit rekenvoorbeeld bedraagt je maandelijkse afbetaling
83,33 euro.
De Vlaamse Energielening in een notendop:
Je kan maximaal 15.000 euro en minimaal 1.250 euro lenen.
Je kan je lening spreiden over maximaal 10 jaar.
Je hoeft geen rente te betalen (0% JKP)

WELKE ENERGIEBESPARENDE
INVESTERINGEN KOMEN IN AANMERKING?
dakrenovatie (inclusief dak- of zoldervloerisolatie)
ramen met hoogrendementsbeglazing
muurisolatie
vloerisolatie
zuinige verwarmingsinstallatie (bijvoorbeeld een condensatieketel
of warmtepomp)
zonnepanelen (op voorwaarde dat er geen enkel glas meer
aanwezig is in de woning en het dak goed is geïsoleerd)
zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water
…
Om gebruik te kunnen maken van de lening, moeten de werken
worden uitgevoerd door een aannemer.
De aanvraag gebeurt aan de hand van een aantal documenten,
waaronder de gekozen offerte. Vooraf aan goedkeuring mag er
geen factuur opgemaakt worden. De factuur zal in een latere
fase door de Vlaamse overheid rechtstreeks aan de aannemer
betaald worden.

Je kan de lening combineren met energiepremies.

WIE KAN ER GEBRUIK MAKEN
VAN DE VLAAMSE ENERGIELENING?
Elke particulier die behoort tot één van onderstaande doelgroepen kan
de lening aanvragen:
Gezinnen waarbij alle gezinsleden verhoogde tegemoetkoming hebben
van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1).
Huishoudens met een jaarlijks gezamenlijk belastbaar inkomen kleiner of
gelijk aan 31.550 euro (verhoogd met 1.650 euro per persoon ten laste)
op het aanslagbiljet inkomsten 2017-aanslag 2018.
Mensen die recht hebben op sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas
(beschermde afnemers).
…
Veel alleenstaanden, gepensioneerden of schoolverlaters
behoren tot deze doelgroep.
De particuliere woning waarvoor de energiebesparende investeringen
bedoeld zijn, moet gebruikt worden als hoofdverblijfplaats. Bovendien moet
de woning gelegen zijn in één van onderstaande Kempense gemeenten:
Arendonk, Baarle-Hertog, Balen, Dessel, Geel, Grobbendonk, Heist-op-denBerg, Herentals, Herenthout, Herselt, Hoogstraten, Hulshout, Kasterlee,
Laakdal, Lille, Meerhout, Merksplas, Mol, Nijlen, Olen, Ravels, Retie, Rijkevorsel,
Vorselaar, Westerlo.

EEN VOORBEELD
Maria wil haar dak renoveren. Ze heeft een
gezamenlijk belastbaar inkomen lager dan
31.550 euro. Hierdoor komt ze in aanmerking voor
de renteloze lening. Een aannemer kan de werken
uitvoeren voor 20.000 euro. Maria leent hiervoor
15.000 euro en legt zelf nog 5.000 euro bij. Ze zal
deze 15.000 euro aflossen op de maximum termijn
van 10 jaar. Maandelijks betaalt Maria 125 euro af.
De totale interestlast over deze periode van 10 jaar
bedraagt 0 euro.

MEER INFO OVER DE WIJZE VAN AANVRAGEN EN HET AANVRAAGFORMULIER VIND JE OP

WWW.IOK.BE/ENERGIELENING

Of neem contact op met IOK:

‘LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD’

De Vlaamse Energielening is een project van IOK, de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen,
in samenwerking met 25 Kempense gemeenten en OCMW’s. Het geld wordt ter beschikking gesteld
via het Vlaams Energie Agentschap (Vlaams Gewest).
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