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Datum opstart 
dossier: 

 

Kredietnummer:  

Klantnummer 1:  

Klantnummer 2:  

AANVRAAGFORMULIER Mijn VerbouwLening 

 

Indien je niet tot 1 van onderstaande doelgroepen behoort kan je geen aanvraag doen. 
Gelieve dit formulier volledig in te vullen! 

 

Doelgroep Beschrijving Gevraagd Bewijs X1 

Laagste 
inkomenscategorie 

Alleenstaande zonder 
persoon ten laste 

jaarlijks inkomen ≤ € 36.278 Meest recente aanslagbiljet 
(wij kijken hiervoor naar het 
gezamenlijk belastbaar 
inkomen) 

 

Alleenstaande met 1 
persoon ten laste  
OF 
Koppel zonder persoon ten 
laste 

jaarlijks inkomen ≤ € 50.787 
 
te verhogen met € 3.700 
per extra persoon ten 
laste 

Middelste 

inkomenscategorie 

Alleenstaande zonder 

persoon ten laste 

jaarlijks inkomen > € 36.278 

en ≤ € 46.170 

Meest recente aanslagbiljet 

(wij kijken hiervoor naar het 

gezamenlijk belastbaar 

inkomen) 

 

Alleenstaande met 1 
persoon ten laste  
OF 
Koppel zonder persoon ten 

laste 

jaarlijks inkomen > € 50.787 

en ≤ € 65.960 

 

te verhogen met € 3.700 

per extra persoon ten 

laste 

Eigenaar/verhuurder 

via SVK 

Verhuurders die de woning verhuren via een Sociaal 

Verhuurkantoor. Er zijn geen inkomensgrenzen. 

Huurcontract of 

intentieverklaring met SVK 

 

Particuliere 

eigenaar/verhuurders 

Maandelijkse huurprijs mag niet hoger zijn dan € 1.000 

Er zijn geen inkomensgrenzen. 

Huurcontract en/of 

verklaring op eer 

 

 

Persoonsgegevens Kredietnemer 1 Kredietnemer 2 

Voorna(a)m(en)   

Achternaam   

Relatie met overige 
kredietnemers2 

  

Adres (straat + nummer)   

 
1 Gelieve aan te kruisen wat van toepassing is. 
2 Echtgeno(o)t(e), partner, broer, zus, niet verwant … 
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Postcode + woonplaats   

Plaats van de investering  
(indien verschillend van 
huidig adres) 

  

Hoedanigheid bewoner 
 

  

 Eigenaar - bewoner 
 Eigenaar - verhuurder 
 Andere:…………………………………….. 

 Eigenaar - bewoner 
 Eigenaar - verhuurder 
 Andere:………………………………………. 

Geslacht   

Geboortedatum en plaats   

Identiteitskaartnummer   

Geldig tot   

Rijksregisternummer   

Nationaliteit en in België 
sinds 

  

Burgerlijke staat3 

 Alleenstaand 
 Weduwe / weduwnaar 
 Gescheiden 
 Samenwonend 

 feitelijk  
 wettelijk 

 Gehuwd:  
 wettelijk stelsel  
 algehele gemeenschap 
 scheiding van goederen 

 Alleenstaand 
 Weduwe / weduwnaar 
 Gescheiden 
 Samenwonend 

 feitelijk  
 wettelijk 

 Gehuwd:  
 wettelijk stelsel  
 algehele gemeenschap 

scheiding van goederen 

Telefoonnummer / GSM   

E-mailadres   

Rekeningnummer IBAN   

 

 

Lasten op maandbasis 

Leningen en Kredietopeningen Ontleend 

bedrag 

Maand. 

aflossing 

Krediet-

gever 

Intrest Aanvangs-

datum 

Looptijd in 

maanden 

Type: Woning (hypothecair) 

krediet) 

      

 
Verbouwingen       

 
Auto       

 Diversen       

 
…       

 
       

        

        

Huurlasten   

Te betalen alimentatie  

 
3 Indien gehuwd onder wettelijk stelsel of algehele gemeenschap of indien wettelijk samenwonend ben je 

verplicht samen een lening aan te gaan. 
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Niet bovenvermelde schulden  

Andere kredieten in aanvraag?  

Heeft u al een Renteloos Renovatiekrediet lopen bij uw bank voor deze woning? JA/NEE 

Heeft u al een Energielening+ lopen bij uw Energiehuis voor deze woning? JA/NEE 

 

 

Investering en te lenen bedrag 

Kostprijs van de geplande investering: 

Bedrag aanvraag lening (min. 1.250 - max. 60.000 

euro): 

Gewenste duurtijd (max. 300 maanden): 

JKP (jaarlijks kostenpercentage): 

 

 

 

 euro 

 euro 

 maanden 

0 % 
 Opnameperiode na ondertekening akte 

 
Maximum 36 maanden 

Gewenste dag van de maand voor de 
domiciliëringsopdracht (vb.: de 1ste, de 5de…)  

 dag 
maand 

Indien kostprijs hoger dan aangevraagd bedrag, 
hoe zal u het resterend bedrag betalen  

 Spaargeld 
 Andere lening 
 Andere: ………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Gegevens woning 

Bouwjaar woning (ouder dan 15 jaar!)4  

Huidige verwarming:  Elektriciteit 
 Aardgas 
 Stookolie 
 Andere: ………………………………….. 
 

EAN-code elektriciteits- en/of gasmeter  

  

 
4 Uitzondering voor zonnepanelen, warmtepomp, zonneboiler, zie kredietreglement. 
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X Geplande werken - uitgevoerd door een aannemer Oppervlakte Prijs 

 Dak (isolatie en renovatie) m² € 

 Buitenmuur (isolatie en renovatie) m² € 

 Renovatie van het buitenschrijnwerk (ramen en deuren) m² € 

  Vloeren en funderingen (isolatie en renovatie) m² € 

 Binnenrenovatie (binnenmuur, plafond, trap) (doe-het-zelf toegestaan) m² € 

 Elektriciteit en sanitair (doe-het-zelf toegestaan)  € 

 (Hybride) warmtepomp  € 

 Warmtepompboiler 
 

 € 

 Zonneboiler  € 

 Gascondensatieketel  € 

 Fotovoltaïsche zonnepanelen (Dakisolatie (Rd ≥ 3,0 m2K/W en geen enkel glas!) 
 

m² € 

 

 

    

 

X Bijlagen - wij hebben alle bijlagen (kopie) nodig om uw aanvraag te kunnen behandelen! 

 Volledig ingevuld aanvraagformulier 

  Attest “Bewijs gezinssamenstelling” 

 Kopie van voor- en achterkant van de identiteitskaart(en) 

  3 laatste loonfiches, pensioenfiches, uitkering … 

 Andere inkomsten (kindergeld, alimentatie …): attesten, bewijzen of bankuittreksel 

 Meest recente aanslagbiljet personenbelasting 

 Bewijs eigendomstitel (akte aankoop/schenking/erfenis van de woning) 

 Enkel voor eigenaar/verhuurder: huurcontract of samenwerkingsovereenkomst 

 Enkel voor particuliere eigenaar/verhuurder: verklaring op eer i.v.m. korting op maandelijkse huurprijs 

 Laatste jaarafrekening energieleverancier 

 Volledige en gedetailleerde offerte(s) 

 Ondertekende verklaring op eer bij het plaatsen van PV-zonnepanelen 

 Akkoord aanvraag en ontvangst Mijn VerbouwPremie door het Energiehuis 
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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: vzw 3Wplus 

Energie. Deze persoonsgegevens worden verwerkt om de kredietwaardigheid van de kredietnemers te beoordelen in 

uitvoering van Boek VII WER.  

 De kredietnemers gaan akkoord met het gebruik van de persoonsgegevens voor direct marketing door de 

kredietgever. 

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. 

3Wplus Energie 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. 

Indien u behoort tot de laagste inkomenscategorie van de Mijn VerbouwLening is het Energiehuis wettelijk 

verplicht om advies op te vragen aan het O.C.M.W. over de financiële haalbaarheid van een mogelijk 

kredietverstrekking. 

 Ik verklaar volledige inzage gegeven te hebben in mijn inkomsten aan de hand van het laatst beschikbare aanslagbiljet 

en andere gevraagde bewijzen.  

 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. 

 Ik verklaar dat de uit te voeren werken zullen voldoen aan de specifieke voorwaarden om de Mijn 

VerbouwPremie/premie van Fluvius te bekomen.  

Ik ga akkoord dat de toekomstige facturen via het Energiehuis rechtsreeks betaald worden aan de uitvoerder van de 

werken. 

Datum:  ……………………………………………. 

Naam en handtekening kredietnemer 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam en handtekening kredietnemer 2 

 

 

mailto:contact@apd-gba.be
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Akkoord gebruik Mijn VerbouwPremie en/of premie Fluvius als vervroegde terugbetaling voor de Mijn 

VerbouwLening 
 
 

 

 

 

 

Adres woning: 

 

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

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

 

 

Ondergetekende(n), …………………………………………………………………………………………………………. (naam 

en voornaam) 

gaat / gaan akkoord dat:  

het Energiehuis de Mijn VerbouwPremie en/of premie voor zonnepanelen bij netbeheerder Fluvius aanvraagt, in naam 

van en voor rekening van de kredietnemer en deze gebruikt als een vervroegde terugbetaling van de Mijn 

VerbouwLening. 

 

Ik wens het bedrag te gebruiken om:  

 de terugbetalingstermijn  in te korten 

 het maandelijkse bedrag te verlagen 

 

Datum:  ……………………………………………. 

Naam en handtekening kredietnemer 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam en handtekening kredietnemer 2 
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Verklaring op eer – in te vullen bij plaatsing PV-zonnepanelen  
  

 

 

 

 

Adres woning: 

 

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

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

 

 

Ondergetekende(n), …………………………………………………………………………………………………………. (naam 

en voornaam) 

verklaart / verklaren hierbij uitdrukkelijk dat:  

 de woning een geïsoleerd dak heeft met een minimum Rd-waarde van 3,0 m2K/W 

 er overal in de woning minstens dubbel glas aanwezig is 

Datum:  ……………………………………………. 

Naam en handtekening kredietnemer 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam en handtekening kredietnemer 2 
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Verklaring op eer – in te vullen indien u een particuliere eigenaar/verhuurder bent  
  

 

 

 

 

Adres woning: 

 

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

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

 

 

Ondergetekende(n), …………………………………………………………………………………………………………. (naam 

en voornaam) 

verklaart / verklaren hierbij uitdrukkelijk dat voor de woning die verhuurd wordt en waarvoor de Mijn VerbouwLening 

wordt aangegaan:  

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

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

- € 20 (bij lening tot € 15.000) 

- € 40 (bij lening tot € 30.000) 

- € 60 (bij lening tot € 45.000)  

- € 80 (bij lening tot € 60.000) 

 

Datum:  ……………………………………………. 

Naam en handtekening kredietnemer 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam en handtekening kredietnemer 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


