
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
 

Gegevens aanvrager(s)

Aanvrager 1 Aanvrager 2
Geslacht  Man    Vrouw  Man    Vrouw

Volledige voornamen   

Tussenvoegsel(s)   

Achternaam (bij geboorte)   

Geboortedatum   

Geboorteplaats   

Nationaliteit   

Straatnaam + huisnummer   

Postcode en woonplaats   

Telefoonnummer(s)   

E-mailadres   

Hoe ziet uw huishouden eruit? Ik ben alleenstaand

Ik ben alleenstaand met kinderen (jonger dan 21 jaar)

Wij zijn getrouwd/samenwonend

Wij zijn getrouwd/samenwonend met kinderen (jonger dan 21 jaar)

Wat voor inkomen heeft u?* Loondienst - vast contract Loondienst - vast contract

Loondienst - tijdelijk contract Loondienst - tijdelijk contract

Zelfstandige onderneming Zelfstandige onderneming

pensioen/AOW pensioen/AOW

Uitkering, namelijk: Uitkering, namelijk:

  

Overig, namelijk: Overig, namelijk:

  

Geen Geen

*Meerdere antwoorden mogelijk.

Aanvraagformulier Energiebespaarlening

 N
EF

04
07

F 
- 1

 ju
ni

 2
01

8

Let op dat u ook de achterkant van dit formulier invult.

Nationaal
Energiebespaarfonds

Nationaal
Energiebespaarfonds



Postbus 35
3800 AA  Amersfoort

T 088 253 9600 
KvK 59 43 91 22

energiebespaarlening@svn.nl
www.energiebespaarlening.nl

Aanvraagformulier

Van welk IBAN kunnen wij de maandelijkse betalingen incasseren?

 NL                -     -     -  

Slotverklaring

De ondergetekende(n), aanvrager(s), verklaart/verklaren:

1. Ik heb alles eerlijk ingevuld.

2. Ik heb de checklist gelezen en alles wat nodig is aangeleverd.

3. Ik vind het goed dat al mijn gegevens worden gecontroleerd.

4.  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).

5. Ik ben het eens met het privacyreglement en heb deze gelezen, zie www.svn.nl/privacy.

6.  Ik geef toestemming om te toetsen bij: 

- Stichting Bureau Krediet Registratie - Verificatie Informatie Systeem 

- Externe Verwijzing Applicatie - Overige registers op het gebied van fraude en integriteit

7. De energiebesparende maatregelen zijn niet langer dan twee maanden geleden uitgevoerd. 

8. De energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd in/aan een woning, appartement of woonboot in Nederland waar ik eigenaar van ben.

Datum   

Aanvrager 1 Aanvrager 2

Handtekening   
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