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

Aanvraag duurzaamheidslening voor maatschappelijke instellingen
Met dit formulier verzoekt u de gemeente Renkum om uw aanvraag voor een duurzaamheidslening voor
maatschappelijke instellingen te beoordelen. De gemeentelijke goedkeuring hebt u (als rechtspersoon in de
vorm van een vereniging of een stichting, zonder winstoogmerk, met een maatschappelijk belang, of een
onderwijsinstelling voor primair, voortgezet en beroepsonderwijs) nodig om de lening te kunnen krijgen. De
lening is bedoeld om duurzame maatregelen uit te voeren die leiden tot energiebesparing en/of de productie
van duurzaam opgewekte energie.

Dit formulier moet worden ondertekend door de bestuurder die volgens de Kamer van Koophandel bevoegd
is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen.

Gegevens van de aanvrager
a.

Naam vereniging, stichting of
onderwijsinstelling

b.

Contactpersoon				 							

c.

Postadres

d.

Postcode en plaats

e.

Telefoon

f.

E-mail

Gegevens van het object waar de duurzame maatregelen worden genomen
a.

Naam / duiding object

b.

Adres

c.

Postcode en plaats

Uit te voeren duurzame maatregelen
a.

Beknopte beschrijving van de te treffen duurzame maatregelen

b.

Indicatie van de te verwachten energiebesparing en/of productie van duurzaam opgewekte energie
· Productie duurzaam opgewekte energie
· Besparing in kWh elektriciteit
· Besparing in m³ aardgas
· Besparing in Euro (op basis van huidige prijzen)

c.

Beknopte beschrijving van de wijze waarop het nemen van de duurzame maatregelen maatschappelijke wordt ingebed

d.

Gegevens uitvoerder (aannemer, installateur of anders)
· Naam
· Adres
· Postcode en plaats
· Telefoon
· E-mail

e.

Planning van de uitvoering van de werkzaamheden
· Datum start werkzaamheden
· Datum oplevering werkzaamheden

f.

Investeringsbegroting duurzaamheidsmaatregelen
· Kosten te leveren materialen

€

· Installatiekosten			€
· Kosten projectbegeleiding		

€

· Overige kosten			

€

· BTW					€
+
Totaalbedrag investering		
€

Bijlagen bij de aanvraag
Stuur bij deze aanvraag de volgende bijlagen mee:
•

Een opgave van de te treffen duurzame maatregelen, inclusief een indicatie van de te verwachten
energiebesparing en/of productie van duurzaam opgewekte energie.

•

Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

•

Een investeringsbegroting, inclusief (a) de werkelijke kosten van de maatregelen (materialen en werkzaamheden) met een financiële onderbouwing (op basis van offertes), (b) een paragraaf risicobeheersing en (c) een financieringsplan.

•

Een goedgekeurd financieel jaarverslag van maximaal twee jaar oud.

Ondertekening en verklaring van de aanvrager
Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Samen met de bijgevoegde stukken geeft deze
aanvraag een goed en volledig beeld van de duurzaamheidsmaatregelen die worden getroffen. Ook ben ik
bekend met de Kaders Reserve duurzaamheidsleningen voor maatschappelijke instellingen. Verder verleen ik
controleurs van of namens de gemeente toestemming de gerealiseerde maatregelen te controleren.

Plaats
Datum

Handtekening

Verzending
Het ondertekende aanvraagformulier inclusief bijlagen stuurt u naar:
Gemeente Renkum, t.a.v. Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek

