
 

1 

 

Voorbehouden voor Energiehuis IGEMO/STEKR Aanvraagdatum: ………………………………………………………………. 

 

AANVRAAGFORMULIER VOOR ENERGIELENING 

1 VOORWAARDEN 

Kruis aan wat van toepassing is. 

 Heb je recht op verhoogde tegemoetkoming? (Klevertje ziekenfonds eindigt op 1) 

 Ben je beschermde afnemer? (Je hebt recht op sociaal tarief elektriciteit) 

 Is jouw/jullie gezamenlijk belastbaar inkomen lager dan 32.980,00 euro met 1.720,00 euro per 
persoon ten laste? (Aanslagbiljet van de personenbelasting met inkomen 2019) 

 Is jouw/jullie huis nog aangesloten op uitsluitend nachttarief voor de verwarming? (Huishoudens 
met exclusief nachttarief verwarmen hun accumulatieverwarming en boiler ‘s nachts op via een aparte meter en 
geven overdag deze warmte terug af.) 

2 ADRES VAN DE WONING WAAR DE WERKEN ZULLEN WORDEN UITGEVOERD 

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

IK BEN VAN DEZE WONING / DIT APPARTEMENT 

 eigenaar en (toekomstige) bewoner van het pand 

 eigenaar en verhuurder van het pand 

 

HET GAAT OM 

 nieuwbouw  renovatie 

 open bebouwing  open bebouwing 

 halfopen bebouwing  halfopen bebouwing 

 gesloten bebouwing  gesloten bebouwing 

 appartement  appartement 

 

GEGEVENS VAN DE WONING 

Bewoonbare oppervlakte …………………………m² 

Ik verwarm mijn huis met gas  /  mazout  /  elektriciteit  /  hout of pellet 

Jaarlijks verbruik elektriciteit …………………………kWh 

Jaarlijks verbruik verwarming ……………………………………………………………………………………… 

Jaarlijks verbruik elektriciteit en gas kan je opvragen via 
 https://www.fluvius.be/nl/thema/meters-en-meterstanden/verbruik-opvolgen#ik-heb-een-mechanische-meter  
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3 ENERGIEBESPARENDE INVESTERINGEN 

Energiebesparende investeringen moeten voldoen aan de voorwaarden van de Fluvius premies. 

 dak- of zoldervloerisolatie  vloerisolatie 

 hoogrendementsbeglazing  energiezuinig ventilatiesysteem 

 muurisolatie  zuinige verwarmingsinstallatie 

 zonnepanelen (op voorwaarde dat het dak goed geïsoleerd is met een minimale Rd-waarde van 4.5m² K/W en de 
ramen van de woning minstens dubbel glas hebben) 

 zonneboiler of een ander zuinig systeem voor sanitair warm water 

4 FINANCIËRING VAN DE INVESTERING 

Totaal gepland investeringsbedrag …………………………………………………………………………….. 

Gevraagd bedrag Energielening op # jaar .……………………….. euro …………………… jaar 

De Energielening kan aangevraagd worden voor het maximaal bedrag van 15.000 euro en de terugbetalingstijd loopt 
maximaal 10 jaar. 
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5 GEGEVENS VAN DE KREDIETNEMER 

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

Voornamen: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Straat + nummer: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode + woonplaats: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Identiteitskaartnummer:    -        -   
Rijksregisternummer:   .    .   -    .   
Geboortedatum:   /   /     Geboorteplaats: ………………………………… 

Nationaliteit: ………………………………………. Gender: M / V / X 

Burgerlijke staat:1 ……………………………………….  
Identificatieklever van het ziekenfonds 

 

 

Aantal personen ten laste: ………………………………………. 

Heeft u al een 
Energielening gehad?    JA               NEE 

6 GEGEVENS VAN DE MEDEKREDIETNEMER 

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

Voornamen: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Straat + nummer: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode + woonplaats: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Identiteitskaartnummer:    -        -   
Rijksregisternummer:   .    .   -    .   
Geboortedatum:   /   /     Geboorteplaats: ………………………………… 

Nationaliteit: ………………………………………. Gender: M / V / X 

Burgerlijke staat:1 ………………………………………. 

Identificatieklever van de mutualiteit 
Aantal personen ten laste: ………………………………………. 

Heeft u al een 
Energielening gehad?    JA               NEE 

 

 
1 Gehuwd, ongehuwd, gescheiden, feitelijk samenwonend, wettelijk samenwonend,… 
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7 BANKGEGEVENS 

IBAN BE                  
Titularis …………………………………………………………………………… 

Dag van de maand waarop het 
krediet van uw rekening mag gaan …………………………………………………………………………… 

Terugbetalingen gebeuren maandelijks per domiciliëring via VEKA. 

8 INKOMEN 

 Kredietnemer Medekredietnemer 

Statuut2: …………………………………………… …………………………………………… 

Netto maand inkomen   

Laatste maand: …………………………………………… …………………………………………… 

Voorlaatste maand: …………………………………………… …………………………………………… 

3 maand geleden: …………………………………………… …………………………………………… 

Maaltijdcheques: ja  /  nee ja  /  nee 

Eventueel andere inkomsten: …………………………………………… …………………………………………… 

9 UITGAVEN 

 Kredietnemer Medekredietnemer 

Hypothecaire krediet: …………………………………………… …………………………………………… 

Lening op afbetaling: (vb. autolening) …………………………………………… …………………………………………… 

Kredietopening: (vb. kredietkaart) …………………………………………… …………………………………………… 

Alimentatie kindergeld: …………………………………………… …………………………………………… 

Andere: …………………………………………… …………………………………………… 

 

  

 
2 Arbeider, ambtenaar, bediende, zelfstandige, werkloos met uitkering, werkloos zonder uitkering, ziekte of 
invaliditeitsuitkering, gepensioneerde,… 



 

5 

 

BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN 

o dit getekend aanvraagformulier; 
o een kopie van de identiteitskaart(en) van de aanvrager(s); 
o attest gezinssamenstelling; 
o een attest van ziekte- of invaliditeitsuitkering (indien van toepassing); 
o een kopie van de laatste 3 loonfiches; 
o rekeninguittreksel van de laatste 3 vervangingsinkomens of pensioen; 
o een kopie van het aanslagbiljet personenbelasting met inkomen 2019; 
o een kopie van de laatste afrekening elektriciteit/gas en/of 2 laatste stookoliefacturen; 

Jaarlijks verbruik elektriciteit en gas kan je opvragen via 
 https://www.fluvius.be/nl/thema/meters-en-meterstanden/verbruik-opvolgen#ik-heb-een-mechanische-meter 

o EPC op te vragen via https://woningpas.vlaanderen.be/ 
o bij nieuwbouw: kopie van de bouwvergunning en startverklaring EPB; 
o een gedetailleerde offerte van een geregistreerde aannemer. 

Bij de plaatsing van pv-panelen tekent hierbij de aanvrager de bijgevoegde verklaring op eer dat de woning reeds een 
geïsoleerd dak heeft (met een minimale Rd-waarde van 4.5m² K/W), en voorzien is van dubbel glas. 

VERKLARING OP EER 

De kredietaanvragers verklaren via dit formulier volledige en correcte informatie te hebben verstrekt.  

Zij nemen er kennis van dat de vermelde persoonsgegevens op dit formulier worden verzameld en bijgehouden door IGEMO. 
Deze persoonsgegevens worden verwerkt om de kredietwaardigheid van de kredietaanvragers te beoordelen in uitvoering 
van de Wet op het Consumentenkrediet. De kredietaanvragers geven IGEMO de toestemming om via andere instanties 
bijkomende inlichtingen in te winnen met het oog op het beoordelen van deze kredietaanvraag.  

Voor inzage in uw persoonsgegevens of wijzigingen aan uw gegevens, kan u contact opnemen met IGEMO, dit conform de 
wettelijke bepalingen. Bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u het Openbaar Register 
van de automatische verwerking van persoonsgegevens raadplegen (Hallepoortlaan 5-8, 1060 Brussel).  

IGEMO waarborgt de juistheid van de identiteitsgegevens aan de hand van de Belgische identiteitskaart. IGEMO verklaart dat 
de overige inlichtingen waarheidsgetrouw en volledig zijn en dat ze werden opgenomen als goede huisvader. IGEMO verklaart 
eveneens dat de bemiddeling van het krediet niet tot stand is gekomen met behulp of in de hoedanigheid van een 
onderagent, dat een solvabiliteitsonderzoek werd gedaan en dat de kredietaanvraag niet werd opgesplitst. IGEMO bevestigt 
tevens dat volledig werd voldaan aan de verplichtingen opgenomen in de Wet op het Consumentenkrediet van 12 juni 1991 
en in het bijzonder aan art. 10, 11 en 64. 

Wij hoorden over deze Energielening via: 

 STEKR loket  Zoekfunctie internet  

 Familie, vrienden, kennissen,…  Gemeente 

 Andere: …………………………………………….   

Naam en handtekening(en) aanvrager(s): 

(1) ……………………………………………………………………. (2) ……………………………………………………………………. 

  

Gedaan te ……………………………………………………….. Op ……………………………………………………………………. 
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HET AANVRAAGFORMULIER INDIENEN 

Het volledig ingevuld formulier met verplichte bijlagen kan je per post versturen of op afspraak 
afgeven in het STEKR loket. Bij vragen helpen we je graag telefonisch verder 015 29 47 57. 
Een aanvraag ontvangen per mail zal niet behandeld worden. 
 

IGEMO 
t.a.v. dossierbeheer Energielening 
Schoutetstraat 2 
2800 Mechelen 

 

VERDER VERVOLG VAN UW AANVRAAG 

1. Administratieve verwerking van je dossier. 
 Na ontvangst van jouw VOLLEDIG aanvraagformulier maakt het Energiehuis een analyse. 
 Wij vragen voor u een energiescan aan, deze zal na afspraak bij u thuis te worden uitgevoerd.  
 Het dossier wordt na analyse voorgelegd aan VEKA (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap) 

ter goedkeuring.  

Dit duurt gemiddeld 60 werkdagen duren.  

2. Uitnodiging tot ondertekening krediet. 
Nadat jouw aanvraag goedgekeurd is, brengen wij je hiervan op de hoogte en nodigen we je uit voor 
een afspraak ter ondertekening van de akte. 

De ondertekening gebeurt uitsluitend op afspraak en kan doorgaan op een zitdag in je gemeente. 

3. Uitvoering van de werken en opname krediet. 
Nu je Energielening in orde is, kan je de werken inplannen en laten uitvoeren. Je beschikt over een 
periode van 12 maanden om de werken uit te voeren en de facturen aan te bieden. De facturen 
worden rechtstreeks aan de uitvoerende aannemer/firma betaald door uw Energiehuis IGEMO. 

Je bezorgt deze facturen per mail, per post of op afspraak in het STEKR loket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Energielening is steeds combineerbaar met andere premies of subsidies. 

Het krediet kan je echter niet inbrengen voor een belastingvermindering. 
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VERKLARING OP EER  

ZONNENPANELEN 
 

 

ENERGIELENING VOOR HET PLAATSEN VAN SYSTEMEN DIE ELEKTRICITEIT OPWEKKEN 

 

 

Hierbij verklaar ik, ……………………………………………………………………………………………..… (naam + voornaam),  

dat de woning met volgend adres: ……………………………………………………………………….……………... (straat) te 

………………………………………………………………………………………………………………….…… (postcode & gemeente) 

Het dak van de woning beschikt over een goed geïsoleerd dak met een minimale Rd-waarde van 4.5m² 
K/W en de ramen zijn voorzien van minstens dubbel glas. 

 

 

Datum van ondertekening: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Plaats van ondertekening: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Handtekening 

 


