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Aanvraagformulier
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Nieuwbouw Aardgasloos
Nationaal
Energiebespaarfonds

1. Gegevens financiering

Welk bedrag wilt u lenen om energiebesparende maatregelen te treffen?

¤

Wilt u tussen de ¤ 15.000,- en ¤ 25.000,- lenen?
Maak dan een keuze voor de looptijd van de lening:

10 jaar

15 jaar

2. Gegevens aanvrager(s)
Aanvrager 1
Geslacht

man

Aanvrager 2
vrouw

man

vrouw

Voornamen
Tussenvoegsel
Achternaam (bij geboorte)
Burgerservicenummer (BSN) nummer
Nationaliteit
Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Burgerlijke staat

alleenstaand

Wilt u de lening samen (met uw partner) aanvragen?

ja

nee

Zijn er kinderen (jonger dan 21 jaar) binnen uw huishouden?

ja

nee

gehuwd/samenwonend

alleenstaand

gehuwd/samenwonend

Voor welk adres vraagt u de lening aan?
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Of nieuwbouwadres indien het definitieve adres nog niet bekend is

nieuwbouw

Bent u eigenaar van deze woning?

ja

nee

Wordt uw woning oorspronkelijk opgeleverd met aardgasaansluiting?

ja

nee

ja

nee

Wilt u de lening aanvragen om uw nieuw te bouwen woning toch aardgasloos op te leveren, of de woning na oplevering aardgasloos te maken?
Wat is de verwachte opleverdatum van uw nieuw te bouwen woning?*

*dit mag ook een schatting zijn

3. Inkomen
Heeft u inkomen uit?

vast dienstverband

vast dienstverband

tijdelijk dienstverband

tijdelijk dienstverband

flexibel dienstverband

flexibel dienstverband

Naam huidige werkgever
Wat is hieruit uw netto inkomen?

¤
per: week

4 weken

maand

jaar

¤
per: week

4 weken

Ingangsdatum van uw dienstverband
Dertiende maand / eindejaarsuitkering?

¤

U bent zelfstandige ondernemer?

¤
ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

Kamer van Koophandel nummer
Naam onderneming
Datum van oprichting
Is uw onderneming een BV?
Ja, uw nettoloon per jaar?

¤

¤

Nee, wat is het saldo fiscale winst per jaar?

2017 ¤

2017 ¤

2018 ¤

2018 ¤
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maand

jaar

Nationaal
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U ontvangt

Aanvrager 1
AOW, netto bedrag: ¤

Pensioen: Naam instantie
Nationaal
Netto bedrag:
Energiebespaarfonds
Nabestaandenpensioen: Naam instantie

Aanvrager 2
¤

¤

¤

Netto bedrag: ¤

¤

Uitkering: Soort uitkering
Netto bedrag: ¤
Geen inkomen

¤
ik ontvang geen inkomen

ik ontvang geen inkomen

4. Lasten
Wat zijn de vaste bruto maandlasten van de hypotheek
voor uw nieuw te bouwen woning?

¤

¤

¤

¤

Wat zijn de bruto maandlasten van uw huidige hypotheek
of de huurlast van uw huidige woning?
Heeft u maandlasten van een studentenlening?

ja

nee

netto bedrag per maand: ¤
Heeft u maandlasten van een onderhandse lening?

ja

nee

netto bedrag per maand: ¤
Betaalt u partneralimentatie?

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

¤
ja

nee

netto bedrag per maand: ¤
Van welk IBAN kunnen wij de maandelijkse betalingen incasseren?

nee

¤

netto bedrag per maand: ¤
Betaalt u kinderalimentatie?

ja
¤

N

¤

L

-

-

-

-

5. Slotverklaring
De ondergetekende(n), aanvrager(s), verklaart/verklaren:
1. Ik heb alles eerlijk ingevuld.
2. Ik vind het goed dat al mijn gegevens worden gecontroleerd.
3. Ik vind het goed dat het Nationaal Energiebespaarfonds de aangeleverde gegevens voor de aanvraag deelt met SVn, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, en de
gemeente of provincie waar ik woon (alleen als mijn gemeente of provincie subsidie verstrekt voor een lagere rente, zie www.energiebespaarlening.nl/rente)
4. Ik heb het privacyreglement (www.svn.nl/privacy) gelezen en ben het hier mee eens.
5. Ik geef toestemming om te toetsen bij:
- Stichting Bureau Krediet Registratie
- Verificatie Informatie Systeem
- Externe Verwijzings Applicatie
- Overige registers op het gebied van fraude en integriteit
6. De energiebesparende maatregelen zijn niet langer dan twee maanden geleden uitgevoerd.
7. De energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd in/aan een woning, appartement of woonboot in Nederland waar ik eigenaar van ben.
8. SVn is bevoegd om namens aanvrager(s) de aanvraag in te dienen via de aanvraagstraat.
Plaats
Datum
Aanvrager 1

Aanvrager 2

Handtekening
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