Verklaring Aannemer/Installateur
Scholen Energiebespaarlening
Voor meer informatie zie de toelichting op de achterzijde.

Kenmerk Nationaal Warmtefonds (indien bekend) Naam
Schoolstichting (waar de school onder valt)
Straatnaam en huisnummer
Postcode
Woonplaats

Maatregel(en) Aannemer
Dakisolatie
inclusief asbestsanering

Eisen vanuit het Nationaal Warmtefonds
Minimale R-waarde van 3,5 m²K/W
Uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf

Gevelisolatie

Minimale R-waarde van 3,5 m²K/W

Spouwmuurisolatie

Minimale R-waarde van 1,1 m²K/W

Maatregel(en) zonder specifieke eisen
Van de maatregelen zonder specifieke eisen dient u een omschrijving van de installatie, voorzien van het merk en type, aan te leveren. Deze maatregelen zijn terug
te vinden in de toelichting op de achterzijde.

Het ondertekenen van de verklaring leidt niet automatisch tot het verstrekken van de financiering, zie de toelichting. De ondertekende verklaring stuurt u naar
energiebespaarlening@svn.nl.

Ondergetekende,

(naam medewerker)

verklaart namens

(bedrijf)

dat, bij definitieve opdrachtverstrekking door het schoolbestuur, alle energiebesparende maatregelen en bijbehorende werkzaamheden voldoen aan de gestelde eisen
vanuit het Nationaal Warmtefonds.
De ondergetekende verklaart bekend te zijn met de toelichting op deze verklaring en de eisen van het Nationaal Warmtefonds en deze verklaring naar waarheid te hebben
ingevuld.
Plaats:
Datum:

Handtekening:

Firmastempel:

Toelichting bij de Verklaring Aannemer/Installateur
De aanvrager van de Scholen Energiebespaarlening is verplicht om de Verklaring

Niet alle energiebesparende maatregelen zijn opgenomen in de verklaring.

Aannemer/Installateur aan te leveren. Hiermee wordt aangetoond dat de energie-

Deze maatregelen hebben geen specifieke eisen wat betreft isolatiewaarden of

besparende maatregelen voldoen aan de eisen van het Nationaal Warmtefonds.

andere producteigenschappen, maar vallen wel onder de Energiebespaarlening.

Het fonds moet de te treffen maatregelen goedkeuren voordat de lening tot stand
kan komen.

Het betreft:
• Besparingssysteem voor verlichting door licht- of bewegingssensoren en/of

Op de verklaring geeft de aannemer of installateur aan welke maatregelen

dimregeling

getroffen zijn1 of getroffen gaan worden. Achter de maatregelen staan de eisen

• Led-verlichting

vanuit het Nationaal Warmtefonds. Als aan de gestelde eis(en) is/wordt voldaan,

• Energiemanagementsysteem

kan de aannemer of installateur het formulier ondertekenen.

• Zonnepanelen

Naast deze ondertekende verklaring heeft het Nationaal Warmtefonds ook een

Belangrijk

offerte (voorzien van een kostenoverzicht inclusief btw) nodig om de aanvraag

Voor het financieren van asbestsanering (verplicht in combinatie met dakisolatie)

inhoudelijk te kunnen beoordelen. Eventueel foutief vermelde isolatiewaarden of

kunt u maximaal 50% van de hoofdsom gebruiken.

producteigenschappen op een eerdere offerte hoeft de aannemer/installateur
daardoor niet aan te passen.

Als u de Scholen Energiebespaarlening wilt aanvragen voor (een van de)
bovenstaande maatregelen, dan dient u een omschrijving van de installatie,

Ook als de offerte van de aannemer/installateur de eisen van het Nationaal

voorzien van het merk en type, aan te leveren.

Warmtefonds bevat, is het opsturen van de ondertekende verklaring
noodzakelijk.

Meerwerk dat logischerwijs aan de energiebesparende maatregel(en) verbonden is,
mag u meenemen in de offerte maar hoeft u niet op de verklaring aan te geven.

Het Nationaal Warmtefonds verstrekt de financiering na een positieve financiële

De fondsmanager beoordeelt of werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de

beoordeling en acceptatie van de eventueel uitgebrachte offerte met overeenkomst

gewenste maatregel.

van geldlening.
De ondertekende verklaring mag u per mail sturen naar
energiebespaarlening@svn.nl.
Deze verklaring is een voorwaarde om een Scholen Energiebespaarlening aan
te kunnen vragen. Het Nationaal Warmtefonds stelt aan aannemers en
installateurs communicatiemiddelen ter beschikking. Het Nationaal
Warmtefonds heeft verder geen enkele relatie met aannemers en installateurs.
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¹ Tot maximaal twee maanden voorafgaande aan de aanvraag

Postbus 35
3800 AA Amersfoort

T 088 253 9600
KvK 59 43 91 22

energiebespaarlening@svn.nl
www.energiebespaarlening.nl

