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Om uw aanvraag te beoordelen, hebben wij een aantal documenten van u nodig. Deze documenten hoeft u
niet vooraf of tegelijkertijd met uw aanvraag op te sturen! SVn beoordeelt eerst de aanvraag op basis van de
vooraf ingevulde gegevens. Als wij op basis van deze gegevens een offerte naar u opsturen, vermelden wij
welke documenten wij van u nodig hebben voor de beoordeling van uw aanvraag. Lever altijd de nieuwste
informatie aan. We kunnen helaas niets terugsturen, maar u mag ook kopieën opsturen. Als wij extra
informatie nodig hebben, nemen wij contact met u op.
Vraagt u gezamenlijk de lening aan? Stuur dan de gevraagde documenten op van u beiden.
Op www.svn.nl/checklist vindt u voorbeelden van documenten.

Aanvraag
Aanvraagformulier

Volledig ingevuld en ondertekend

Gegevens aanvrager(s)
Geldig identiteitsbewijs

Paspoort (pagina met foto)
of Europese identiteitskaart (voor- én achterkant)
of Nederlands verblijfsdocument (voor- én achterkant)
of Nederlands rijbewijs (voor- én achterkant)

Bankafschrift of rekeningoverzicht van een hele maand* Met daarop uw
IBAN
adres
naam
datum
inkomen
hypotheek of huur
vaste financiële verplichtingen
overige leningen
alimentatie
Op www.svn.nl/checklist vindt u hoe u deze documenten moet aanleveren.
* Niet ouder dan 2 maanden.

Documenten aannemer
De offerte(s) van uw aannemer(s)/installateur(s), voorzien van uw naam- en adresgegevens en een omschrijving van de
energiebesparende maatregel(en) die u laat uitvoeren. Uit de offerte moeten de kosten van deze maatregel(en) blijken.
Op onze website www.energiebespaarlening.nl vindt u een lijst van toegestane maatregelen en gestelde eisen. De lening die
u aanvraagt mag niet hoger zijn dan het totaalbedrag van uw offerte(s).
Een verklaring aannemer/installateur. Het Nationaal Energiebespaarfonds stelt eisen aan de energiebesparende maatregelen.
Met dit formulier verklaart het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert dat aan deze eisen wordt voldaan. Meer informatie?
Lees dan de toelichting op de achterkant van de Verklaring Aannemer/Installateur. U vindt dit document op www.
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energiebespaarlening.nl/downloads.

Nationaal
Energiebespaarfonds

Nationaal
Energiebespaarlening
Checklist
Energiebespaarfonds

Inkomen
Bent u in loondienst en heeft u een vast contract? Dan:
Een salarisstrook*

Bent u in loondienst en heeft u een tijdelijk contract? Dan:
Een salarisstrook*
Jaaropgaven van inkomen/uitkeringen van de laatste 2 jaar of aangifte inkomstenbelasting van de Belastingdienst van de
laatste 2 jaar

Heeft u een zelfstandige onderneming of bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA)? Dan:
Aangifte inkomstenbelasting van de laatste 2 jaar
Volledige jaarrapporten (balans en verlies- en winstrekening en toelichtingen) van het laatste jaar
Als u DGA bent: óók een salarisstrook*

Ontvangt u binnen 5 jaar AOW/pensioen? Dan:
Een overzicht van www.mijnpensioenoverzicht.nl, waaruit uw te bereiken pensioen blijkt
of een kopie van het uniform pensioenoverzicht van uw pensioenuitvoerder(s)

Ontvangt u AOW/pensioen of een andere uitkering? Dan:
Uw bankafschrift is voldoende

Heeft u inkomsten uit verhuur? Dan:
Aangifte inkomstenbelasting (van het laatste jaar)

Heeft u overig inkomen?

Aangifte inkomstenbelasting (van de laatste 2 jaar)

Overige geldzaken
Heeft u een lening bij een niet-financiële instelling? Dan:
De overeenkomst

* Niet ouder dan 2 maanden.
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