Voorbehouden voor Energiehuis IGEMO/STEKR

Aanvraagdatum: ……………………………………………………………….
Naam aanvrager: ……………………………………………………………..

AANVRAAGFORMULIER VOOR MIJN VERBOUWLENING
DOELGROEP
Eerste pagina is voorbehouden voor het Energiehuis
Laagste inkomenscategorie


Alleenstaande zonder persoon ten laste met een jaarlijks belastbaar inkomen ≤ 32.980,00 €



Alleenstaande met 1 persoon ten laste met een jaarlijks belastbaar inkomen ≤ 46.710,00 €
(te verhogen met 3.700,00 € per extra persoon ten laste)



Koppel zonder/met persoon ten laste ten laste met een jaarlijks belastbaar inkomen
≤ 46.710,00 € (te verhogen met 3.700,00 € per extra persoon ten laste)

Middelste inkomenscategorie






Alleenstaande zonder persoon ten laste met een jaarlijks belastbaar inkomen > 32.980,00 €
en ≤ 46.710,00 €
Alleenstaande met 1 persoon ten laste met een jaarlijks belastbaar inkomen > 46.710,00 € en
≤ 65.960,00 € (te verhogen met 3.700,00 € per extra persoon ten laste)
Koppel zonder/met persoon ten laste met een jaarlijks belastbaar inkomen > 46.710,00 € en
≤ 65.960,00 € (te verhogen met 3.700,00 € per extra persoon ten laste)

Hoogste inkomenscategorie
Geen recht op Mijn VerbouwLening, wel beperkt tot aanvraag Mijn VerbouwPremie
Verhuur via SVK


Hier is geen inkomensgrens van toepassing.

Particuliere Eigenaar-Verhuurders


Hier is geen inkomensgrens van toepassing. (Maandelijkse huurprijs mag niet hoger zijn dan 900,00 €)
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GEGEVENS VAN DE KREDIETNEMER

Naam:

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

Voornamen:

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

Straat + nummer:

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

Postcode + woonplaats:

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

Telefoonnummer:

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

E-mailadres:

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

Identiteitskaartnummer:

--

ID geldig tot:

//

Rijksregisternummer:

. .-.

Geboortedatum:

  /   /     Geboorteplaats:

…………………………………

Nationaliteit:

………………………………………. Gender:

M/V/X

Burgerlijke staat:1

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

Aantal personen ten laste: ……………………………………….
Heeft u al een
Energielening gehad?

2



JA



NEE

GEGEVENS VAN DE MEDEKREDIETNEMER

Naam:

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

Voornamen:

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

Straat + nummer:

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

Postcode + woonplaats:

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

Telefoonnummer:

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

E-mailadres:

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

Identiteitskaartnummer:

--

ID geldig tot:

//

Rijksregisternummer:

. .-.

Geboortedatum:

  /   /     Geboorteplaats:

…………………………………

Nationaliteit:

………………………………………. Gender:

M/V/X

Burgerlijke staat:1

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

Aantal personen ten laste: ……………………………………….
Heeft u al een
Energielening gehad?

1



JA



NEE

Gehuwd, ongehuwd, gescheiden, feitelijk samenwonend, wettelijk samenwonend,…
2
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ADRES VAN DE WONING WAAR DE WERKEN ZULLEN WORDEN UITGEVOERD

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

4

BANKGEGEVENS

IBAN

BE              

Titularis

……………………………………………………………………………

Dag van de maand waarop het
krediet van uw rekening mag gaan
……………………………………………………………………………
Terugbetalingen gebeuren maandelijks per domiciliëring via VEKA.
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CATEGORIEËN VAN WERKEN

De uit te voeren werken moeten voldoen aan de voorwaarden van Mijn VerbouwPremie.


dakrenovatie (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW)



buitenmuurrenovatie (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW)



renovatie van buitenschrijnwerk (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW)



renovatie van vloeren en funderingen (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW)



binnenrenovatie (binnenmuur, plafond, trap) (doe-het-zelf toegestaan) (met een maximum factuurbedrag van
5.000,00 euro, excl. BTW) Opgelet, wij aanvaarden geen kassatickets enkel facturen op uw naam!



elektriciteit en sanitair (doe-het-zelf toegestaan) (met een maximum factuurbedrag van 7.500,00 euro, excl.
BTW) Opgelet, wij aanvaarden geen kassatickets enkel facturen op uw naam!



(hybride) warmtepomp (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW)



warmtepompboiler (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW)



zonneboiler (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW)



condensatieketel op gas (enkel van toepassing voor de laagste inkomensgroep, beperkt tot bedrag op de
factuur, incl. BTW, aan te vragen tot 30-06-2026)



zonnepanelen (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW)
(als de nieuwe zonnepanelen geplaatst worden op het dak van een verwarmd gebouw, dient het dak of de zoldervloer
volledig geïsoleerd te zijn met een warmteweerstand Rd van ten minste 4,5 m2 K/W.)

OPGELET! Bevestigde offertes komen niet in aanmerking voor de Mijn VerbouwLening,
uw Energiehuis moet deze eerst goedkeuren.

6
o
o
o
o
o

BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN
Een kopie van de identiteitskaart(en) van de aanvrager(s);
SVK: huurcontract of huurbelofte;
verklaring op eer enkel van toepassing indien particuliere eigenaar-verhuurder;
verklaring op eer enkel van toepassing bij het plaatsen van zonnepanelen;
dit getekend aanvraagformulier.
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AKKOORD KREDIETNEMER(S)
De KREDIETNEMERS verklaren volledige en juiste informatie te hebben verstreken. Zij verklaren eveneens juiste en volledige
informatie te hebben ontvangen in verband met de beoogde kredietovereenkomst. Zij nemen er kennis van dat de op de
aanvraag vermelde persoonsgegevens worden verzameld en bijgehouden door het Energiehuis: IGEMO. Deze
persoonsgegevens worden verwerkt om de kredietwaardigheid van de kredietnemers te beoordelen in uitvoering van Boek
VII WER.
Voor inzage van hun persoonsgegevens of voor de correctie van gebeurlijke foutieve, onbelangrijke of onvolledige gegevens,
kunnen de kredietnemers contact opnemen met de houder van het bestand en dit conform aan de wettelijke bepalingen. De
raadpleging van het Openbaar Register van de automatische verwerking van persoonsgegevens kan gebeuren bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit met adres Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, telefoon +32(0)2 274 48 00 en mail:
contact@apd-gba.be.
IGEMO waarborgt de juistheid van de identiteitsgegevens, die door haar werden opgenomen aan de hand van de Belgische
identiteitskaart. Het Energiehuis verklaart dat de overige inlichtingen waarheidsgetrouw en volledig zijn en dat ze eveneens
op basis van originele documenten, werden opgenomen als goede huisvader. Het Energiehuis verklaart eveneens dat de
bemiddeling van het krediet niet tot stand is gekomen met behulp van of in hoedanigheid van een onderagent, dat het
Energiehuis een solvabiliteitsonderzoek heeft gedaan en dat het Energiehuis de kredietaanvraag niet heeft opgesplitst. Het
Energiehuis bevestigt dat volledig werd voldaan aan de verplichtingen opgenomen in Boek VII WER.
Het kredietreglement kan u raadplegen via: https://stekr.be/ons-aanbod/premies-leningen/




De kredietnemers gaan akkoord met het gebruik van de persoonsgegevens voor direct marketing door de kredietgever.
Ik verklaar juiste en volledige informatie te hebben ontvangen met de beoogde kredietovereenkomst en ga akkoord met
het kredietreglement.
Ik geef aan geen Politiek Prominent Persoon (PPP), familielid van een Politiek Prominent Persoon of naaste
geassocieerde van een Politiek Prominent Persoon te zijn.

Wij hoorden over de Mijn VerbouwLening 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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VERKLARING OP EER
PARTICULIERE EIGENAAR-VERHUUDER
MIJN VERBOUWLENING
VOOR UITVOERING VAN WERKEN AAN HET VERHUURDE PAND
Adres van woning/appartement
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………... (straat) te
………………………………………………………………………………………………………………….…… (postcode & gemeente)
Hierbij verklaar ik, ……………………………………………………………………………………………..… (naam + voornaam),
uitdrukkelijk dat de woning/appartement dat verhuurd wordt en waarvoor Mijn VerbouwLening
wordt aangegaan:



De maandelijkse huurprijs niet meer dan 900€ bedraagt (of 1.000€ in centrumsteden).

De huurder van het pand gedurende 9 jaar een maandelijkse korting op de huurprijs gegeven zal
worden van:


-

20,00 € (bij lening tot 15.000,00 €)
40,00 € (bij lening tot 30.000,00 €)
60,00 € (bij lening tot 45.000,00 €)
80,00 € (bij lening tot 60.000,00 €)

Gedurende de volledige duurtijd van de huurovereenkomst beschikt het pand over een geldig
conformiteitsattest


Datum van ondertekening: …………………………………………………………………………………………………………………..
Plaats van ondertekening: ……………………………………………………………………………………………………………………
Handtekening
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VERKLARING OP EER
ZONNEPANELEN
MIJN VERBOUWLENING
VOOR HET PLAATSEN VAN SYSTEMEN DIE ELEKTRICITEIT OPWEKKEN

Hierbij verklaar ik, ……………………………………………………………………………………………..… (naam + voornaam),
dat de zonnepanelen worden geplaatst op volgend adres:
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………... (straat) te
………………………………………………………………………………………………………………….…… (postcode & gemeente)
Kruis aan wat van toepassing is:
De zonnepanelen worden geplaatst op het dak van een verwarmd gebouw. Het dak en/of
zoldervloer is volledig geïsoleerd met een warmteweerstand Rd-waarde van ten minste 4,5 m² K/W.




De zonnepanelen worden geplaatst op het dak van een niet verwarmd gebouw.



Het dak waarop de zonnepanelen worden geplaatst bevat geen asbesthoudende materialen.

Datum van ondertekening: …………………………………………………………………………………………………………………..
Plaats van ondertekening: ……………………………………………………………………………………………………………………
Handtekening

6

PROCEDURE VAN UW AANVRAAG
1. Administratieve verwerking van je dossier.
 Indien u in aanmerking komt voor een energiescan, zal deze na afspraak bij u thuis worden
uitgevoerd.
 Indien u behoort tot de laagste inkomenscategorie is het Energiehuis wettelijk verplicht om
advies op te vragen aan het O.C.M.W. over de financiële haalbaarheid van een mogelijk
kredietverstrekking.
Wegens gigantisch succes van de Mijn VerbouwLening kunnen we geen indicatie geven van de
volledige verwerkingsperiode van uw dossier.
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 ofwel op kantoor bij IGEMO ofwel op het STEKR
loket.
Het Energiehuis rekent geen dossierkosten aan voor het afsluiten van een Mijn VerbouwLening.
3. Uitvoering van de werken en opname krediet.
Als Mijn VerbouwLening in orde is, kan je de werken inplannen en laten uitvoeren. Je beschikt over
een periode van 24 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 of op afspraak in het STEKR loket.
4. Aanvraag van de Mijn VerbouwPremie.
De premies die je zal ontvangen van de Mijn VerbouwPremie worden niet gestort op jouw persoonlijk
rekeningnummer, wel in de Mijn VerbouwLening. Hierdoor zal de initiële duurtijd van jouw krediet
verminderen, het bedrag van de maandelijkse aflossing zal hetzelfde blijven.

Mijn VerbouwLening is steeds combineerbaar met premies.
Het krediet kan je niet inbrengen voor een belastingvermindering.
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