Vlaamse energielening
Lijst aanvaardbare werken
Ben je inwoner van één van de gemeenten op onderstaand kaartje, dan kan je bij Energiehuis
SOLVA terecht voor informatie, advies en begeleiding bij al je vragen over energie(besparing), renovatiewerken en hernieuwbare energie.
Het Energiehuis is een initiatief van de Vlaamse overheid.

Je hebt beslist om energiebesparende investeringen te doen? Proficiat! Deze beslissing is niet alleen goed voor het
milieu, maar ook voor je portemonnee.
Als je behoort tot een specifieke doelgroep, dan kan je beroep doen op Energiehuis SOLVA om een energielening aan
te vragen. Zo kan jij aan 0% lenen en toch die broodnodige investeringen (laten) uitvoeren.
In deze folder vind je een gedetailleerde beschrijving van werken die in aanmerking komen voor de energielening.

WELKE WERKEN KOMEN IN AANMERKING?
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Dakisolatie | Vloerisolatie | Muurisolatie | Kelderisolatie
HR-beglazing, - deuren en -poorten
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Verwarmingsinstallaties en - systemen
Fotovoltaïsche zonnepanelen
Zonneboiler of warmtepompboiler voor sanitair warm water.
Energieopslagtechnieken en beheersystemen (vb. thuisbatterij)

Energiezuinige huishoudtoestellen
Re-lighting of re-lamping

Bij Energiehuis SOLVA
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We ontvangen je graag op afspraak:
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Energiezuinige ventilatiesystemen, luchtdichting
en blowerdoortest | Energieaudit

Gentsesteenweg 1B
9520 Sint-Lievens-Houtem (Vlierzele)
energiehuis@so-lva.be | 053 64 65 28
Contactpersoon: Pavol Orlický
Bij het woon- en energieloket in jouw gemeente
Voor info over openingsuren kan je terecht bij jouw
gemeente.

ZOWEL VOOR RENOVATIE ALS VOOR NIEUWBOUW
Bij alle renovatiewerken wordt verondersteld dat deze uitgevoerd worden door een aannemer die de kwaliteit van de
uitvoering garandeert. De opname van het krediet gebeurt telkens na het voorleggen van een factuur. Alle werken en
materialen die noodzakelijk zijn om energiebesparende investeringen uit te voeren, komen ook in aanmerking.
Voor nieuwbouw of sloop & wederopbouw komen enkel woningen in aanmerking met een E-peil 30 (of lager) op het
moment van de bouwaanvraag. Hiervoor dient vooraf een voorlopig EPB-verslag voorgelegd te worden.
Doe-het-zelf wordt enkel toegelaten voor dak- of zoldervloerisolatie. Om de kwaliteit van de uitvoering te controleren,
wordt een begeleiding door een energiedeskundige of renovatiecoach voorzien. De aankoopfactuur moet op naam
staan van de kredietnemer die ook foto’s van de plaatsing bezorgt. Het minimumbedrag van de energielening kan verlaagd worden tot 750€.
Bij opbrengsteigendommen kan je als eigenaar voor maximum 3 woningen of appartementen lenen, met een maximum
van € 15.000 per woning of appartement.

