Generaal Urquhartlaan 4
6861 GG Oosterbeek
Postbus 9100
6860 HA Oosterbeek
Telefoon (026) 33 48 111
Internet www.renkum.nl

Aanvraag duurzaamheidslening
Met dit formulier verzoekt u de gemeente Renkum om uw aanvraag voor een Duurzaamheidslening vooraf te
beoordelen. De gemeentelijke goedkeuring heeft u nodig om de lening te kunnen krijgen. De lening is bedoeld
om energiebesparende maatregelen uit te voeren aan een eigen woning waarin u zelf woont.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Renkum, bel (026) 33 48 111 of mail naar info@renkum.nl.

1. Gegevens van de aanvrager
Naam en voorletters
Burgerservicenummer
Adres
Postcode en plaats

Telefoon
E-mailadres
Nummer bankrekening

2. Uit te voeren maatregel(en)
Geef een beknopte beschrijving van de energiebesparende maatregelen die u gaat nemen. Geef indien mogelijk
ook het energiebesparende effect aan.

Kosten (inclusief btw)
Totale kosten maatregel(en)			

€

Gevraagde bijdrage van de gemeente

€

Werkzaamheden
Naam van de uitvoerder (aannemer, installateur of ander)

Wanneer starten en eindigen de werkzaamheden?
Datum start					Datum gereed

3. Gegevens van uw woning
U komt alleen in aanmerking als de WOZ-waarde lager is dan € 350.000,-.
Wat is de WOZ-waarde van uw woning? €
Wat is het bouwjaar van uw woning?

Is uw woning geen monument? Dan heeft u voor energiemaatregelen meestal geen vergunning nodig. Heeft u
hierover een vraag, of inhoudelijke vragen over een vergunningsaanvraag neem dan contact op met de ODRA
op (026) 37 71 600 of mail naar postbus@odra.nl. Als u vergunning(en) nodig heeft moet u die hebben voordat
u de lening kunt aanvragen.

Heeft u een bouw- en/of monumentvergunning nodig?
		

Nee (ga naar punt 4)

		 Ja
Heeft u die aangevraagd?
		 Nee
		

Ja, op (datum)

4. Bijlagen bij de aanvraag
Stuur bij deze aanvraag de volgende bijlagen mee:
- Offerte van de werkelijke kosten van de maatregelen.
- Een kopie van de laatst vast gestelde WOZ-waarde.
- Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.
- Een kopie van uw geldig identiteitsbewijs.
- Kopie van uw definitieve Energielabel.
- Een kopie van een eventueel benodigde bouwvergunning.

5. Ondertekening en verklaring van de aanvrager
Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Samen met de bijlagen geeft deze aanvraag een
goed en volledig beeld van de maatregel(en) die worden getroffen. Ook ben ik bekend met de Verordening
Duurzaamheidslening Renkum. Verder verleen ik controleurs van of namens de gemeente toestemming de
gerealiseerde maatregelen te controleren.

Plaats 						Datum

Handtekening

6. Versturen
Het ondertekende formulier inclusief bijlagen stuur dit formulier samen met bijlagen naar:
Gemeente Renkum
Team ROM
Postbus 9100
6860 HA Oosterbeek
December 2017

