AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING VOOR NIET-COMMERCIËLE
INSTELLINGEN EN COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAPPEN

Kredietgever:

SOLVA, Intergemeentelijke samenwerking voor streekontwikkeling in Zuid-OostVlaanderen
Gentsesteenweg 1B, 9520 Sint-Lievens-Houtem (Vlierzele)
Ondernemingsnummer BE 0200.305.493

Belangrijk:

De gegevens die je hier invult, worden gebruikt om de kredietwaardigheid te
beoordelen. SOLVA behandelt deze gegevens met respect voor de privacy. Ook wil
energiehuis SOLVA jou aan de hand van deze informatie adviseren wat voor de
rechtspersoon

die

jij

vertegenwoordigt de

interessantste

energiebesparende

maatregel is.
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Gegevens van kredietaanvrager-rechtspersoon

Naam en vorm vennootschap: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres maatschappelijke zetel: ……………………………………………………………………………………………………………………………….…
Adres exploitatiezetel (indien verschillend): ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel.:

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

Mail:

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

Oprichtingsdatum:

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

Ondernemingsnummer:

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

vertegenwoordiger en/of zaakvoerder 1
Aanspreking

 Dhr.  Mevr.

Functie binnen de organisatie: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Naam + voornaam:
Adres

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Versie 2019/12

Rijksregisternummer
Nationaliteit:

______-___.__
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel./GSM:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mailadres:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Burgerlijke staat:

gehuwd/ongehuwd/weduwe/weduwnaar/samenwonend/gescheiden

Indien gehuwd/samenwonend:
Naam + Voornaam partner:…………………………………………………………………………………………………………………………….……………
Rijksregisternummer partner

______-___.__

Nationaliteit partner:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Huwelijksstelsel:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Beroep partner:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

vertegenwoordiger en/of zaakvoerder 2 (indien van toepassing)
Aanspreking

Dhr.

Mevr.

Functie binnen de organisatie: ………………………………………………………………………………………………………..………………………..
Naam + voornaam:
Adres

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

Rijksregisternummer
Nationaliteit:

______-___.__
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel./GSM:

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

E-mailadres:

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

Burgerlijke staat:

gehuwd/ongehuwd/weduwe/weduwnaar/samenwonend/gescheiden

Indien gehuwd/samenwonend:
Naam + Voornaam partner:………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Rijksregisternummer partner

______-___.__

Nationaliteit partner:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Huwelijksstelsel:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Beroep partner:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Meer dan 2 vertegenwoordigers en/of zaakvoerders? JA/NEE (schrappen wat niet past)
Indien ja, gelieve de bijlage 1 toe te voegen met gegevens van de betrokken personen
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Samenstelling bestuursorganen kredietaanvrager

Raad van Bestuur
Bestuurders

Naam + Voornaam

Functie

Naam + Voornaam

Aandelen in bezit

1
2
3
4
5
6
7
Dagelijks bestuur/
Afgevaardigd bestuurder
Zaakvoerder

Algemene Vergadering
Leden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Gegevens van het pand waarvoor u een lening wenst aan te vragen

Adres van het pand
Zelfde adres als maatschappelijke zetel:  Ja  Nee
Zelfde adres als exploitatieadres:  Ja  Nee
Indien ander adres, vul in:………………………………………………………………………………………………………………………..………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
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 Ja  Nee

Het pand is vergund
Ouderdom van het pand
 < 5 jaar
Type

 > 5 < 10 jaar

 > 10 < 15 jaar

 > 15 < 20 jaar

 > 20 jaar

vrijstaand gebouw / gesloten bebouwing / halfopen bebouwing
andere, verduidelijk:

Hoofdverwarming: aardgas / elektriciteit / stookolie / hout / propaangas / warmtepomp /
andere, verduidelijk: ...............................................................................................................................
De kredietaanvrager is


Eigenaar en gebruiker van het pand



Eigenaar en verhuurder van het pand



Huurder van het pand



Andere, verduidelijk:

...........................................................................................................................................

In te vullen ingeval kredietaanvrager eigenaar-verhuurder is van het pand
Naam huurder:

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

GSM/Tel Huurder: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
In te vullen ingeval kredietaanvrager huurder-gebruiker is van het pand
Naam eigenaar : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres eigenaar :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
GSM/Tel eigenaar:………...……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Financiële gegevens van de kredietaanvrager

Vermogenstoestand van de kredietaanvrager
Aard

Waarde

In waarborg gegeven?

Onroerende bezittingen
Terrein
Gebouw
Roerende bezittingen
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Leningbedrag

Details van kredieten in aanvraag en in omloop
Krediet 1

Krediet 2

Krediet 3

Krediet 4

Ontleend bedrag in €
Resterend Saldo
Looptijd in jaren
Start van het krediet
Doel
Terubetalingswijze (opties)
1.Vast kapitaal
Degressieve interesten
2.Vast (kapitaal + interesten)
Periodiciteit van de vervaldagen
Datum 1ste vervaldag
Gegeven waarborgen per krediet:
Krediet 1 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
Krediet 2 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Krediet 3 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Krediet 4 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Uitgaven
Maandelijkse kosten:
Huur indien van toepassing

€ ….......…………….

Aardgas

€ ….......…………….

Elektriciteit

€ ….......…………….

Andere energiekosten (vb.stookolie,
propaangas, hout)
Andere kredieten in aanvraag?

€ ….......…………….
 Nee
 Ja

Andere kredieten in omloop?

 Nee
 Ja
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Duid de energiebesparende maatregel(en) aan waarvoor u een Vlaamse
Energielening aanvraagt

Bij alle werken wordt verondersteld dat deze uitgevoerd worden door een aannemer, zodat er ook een aannemersgarantie is op de kwaliteit van uitvoering. Dit betekent meteen ook dat voor elk type investering de werkuren ter plaatse in
aanmerking komen voor het bedrag van de energielening.
Doe-het-zelf wordt enkel toegelaten voor dakisolatie of zoldervloerisolatie. Om de kwaliteit te behouden, wordt een
vormingsattest of een begeleiding of controle door een energiesnoeier (of aannemer) gevraagd. De aankoopfactuur moet
op naam staan en wordt pas uitbetaald na uitvoering van de werken, aangetoond door het insturen van foto’s + recht op
steekproef bezichtiging van de werken.

Type werkzaamheden
(* schrappen wat niet past)

Voorwaarde

Dakisolatie: zelf / aannemer *

R ≥ 4,5 m²K/W

Zoldervloerisolatie: zelf / aannemer *

R ≥4,5 m²K/W

spouwmuuur
Buitenmuurisolatie

buitenmuur langs
buitenzijde
buitenmuur langs
binnenzijde

Vloerisolatie

Renovatie

Nieuwbouw

lambdawaarde < 0,065 W/mK
spouw > 5 cm
R ≥ 3,0 m²K/W
R ≥ 2,0 m²K/W
R ≥ 2 m²K/W

Hoogrendementsbeglazing

U ≤ 1,1 W/m²K
Glas : U ≤ 1,0 W/m²K
Geheel: U ≤ 2 W/m²K

Buitendeuren
Geïsoleerde garagepoort (inpandig)

U ≤ 2 W/m²K

Luchtdichting en blowerdoortest
Energiezuinig ventilatiesysteem
Zuinige verwarmingsinstallatie
Photovoltaïsche zonnepanelen
Zonneboiler of ander energiezuinig
systeem voor sanitair warm water
Re-lighting of re-lamping
Energie – audit
Energieopslagtechnieken en
beheersystemen

7
Nr.

Overzicht offertes
Datum

Aannemer

Bedrag
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Type werkzaamheden
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Gevraagd krediet

Het totaal te ontlenen bedrag (€ 1.250 - € 15.000):

...............................................................................................

De looptijd van de lening (maximum 10 jaar):

...............................................................................................

Totaal bedrag geplande werken (inclusief BTW):

...............................................................................................

Bedrag ander(e) krediet(en) m.b.t. deze investering:

...............................................................................................

Eigen financiële inbreng:

...............................................................................................
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Checklist bijlagen

Gelieve bij uw kredietaanvraag de onderstaande documenten bij te voegen indien van toepassing.
 Dit aanvraagformulier;
 Kopie van de identiteitskaart recto verso van de natuurlijke personen die in dit formulier worden
vermeld en die gemachtigd zijn de kredietaanvrager-rechtspersoon te verbinden;
 Kopie van bestaande kredietcontracten en de aflossingstabellen;
 Kopie van de (ontwerp)statuten van de (nieuw op te richten) rechtspersoon;
 Gedetailleerde balansen en resultatenrekening van de laatste 3 jaar in hoofde van de vereniging of
coöperatieve vennootschap;
 Kopie van de bankwaarborg;
 Huurcontract in geval van huur van een onroerend goed;
 Franchisecontract in het voorkomend geval;
 kopie van een prijsofferte voor de uit te voeren werken
➢

verplichte gegevens op prijsofferte:
▪

Gegevens aannemer (naam, adres en ondernemingsnummer);

▪

Gegevens aanvrager;

▪

Datum;

▪

Werfadres + gedetailleerde omschrijving werkzaamheden;

▪

Kostprijs + BTW per artikel.

 Foto’s van de situatie voor de geplande werken;
 De meest recente eindafrekening elektriciteit (volledige eindafrekening) *
 De meest recente eindafrekening aardgas (volledige eindafrekening) * (indien van toepassing)
 de facturen over de laatste 12 maanden voor aankoop stookolie of andere energiekosten * (indien van
toepassing)
voor nieuwbouw:


grondplan/gevelaanzicht



EPB-voorafberekening
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Ondertekening

De kredietaanvrager(s) verklaart/verklaren volledige en juiste informatie te hebben verstrekt. Zij verklaren
eveneens juiste en volledige informatie te hebben ontvangen met de beoogde kredietovereenkomst. Zij
nemen er kennis van dat de op de aanvraag vermelde persoonsgegevens worden verzameld en bijgehouden
door het energiehuis SOLVA, Gentsesteenweg 1B, 9520 Sint-Lievens-Houtem.
Gedaan te ............................................................................. op ..............................................................................................
Handtekening kredietaanvrager(s) .....................................................................................................................................

Na ontvangst van dit aanvraagformulier mét alle bijhorende bijlagen (zie checklist vorige bladzijde) stuurt
het energiehuis SOLVA u een ontvangstbewijs met de officiële openingsdatum van uw dossier.
Gegevens kredietgever:

Energiehuis SOLVA
Gentsesteenweg 1 B, 9520 Sint-Lievens-Houtem
T: 053 64 65 28
M: energielening@so-lva.be
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Bijlage 1: Enkel in te vullen indien meer dan 2 zaakvoerders of vertegenwoordigers
vertegenwoordiger en/of zaakvoerder 3
Aanspreking

 Dhr.  Mevr.

Functie binnen de organisatie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Naam + voornaam:
Adres

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

Rijksregisternummer
Nationaliteit:

______-___.__
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel./GSM:

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

E-mailadres:

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

Burgerlijke staat:

gehuwd/ongehuwd/weduwe/weduwnaar/samenwonend/gescheiden

Indien gehuwd/samenwonend:
Naam + Voornaam partner:……………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Rijksregisternummer partner

______-___.__

Nationaliteit partner:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Huwelijksstelsel:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Beroep partner:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

vertegenwoordigd door en/of zaakvoerder 4
Aanspreking

Dhr.

Mevr.

Functie binnen de organisatie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Naam + voornaam:
Adres

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

Rijksregisternummer
Nationaliteit:

______-___.__
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel./GSM:

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

E-mailadres:

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

Burgerlijke staat:

gehuwd/ongehuwd/weduwe/weduwnaar/samenwonend/gescheiden

Indien gehuwd/samenwonend:
Naam + Voornaam partner:……………………………………………………………………………………………………………………………………….…
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Rijksregisternummer partner

______-___.__

Nationaliteit partner:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Huwelijksstelsel:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Beroep partner:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

vertegenwoordiger en/of zaakvoerder 5
Aanspreking

 Dhr.  Mevr.

Functie binnen de organisatie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Naam + voornaam:
Adres

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

Rijksregisternummer
Nationaliteit:

______-___.__
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel./GSM:

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

E-mailadres:

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

Burgerlijke staat:

gehuwd/ongehuwd/weduwe/weduwnaar/samenwonend/gescheiden

Indien gehuwd/samenwonend:
Naam + Voornaam partner:……………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Rijksregisternummer partner

______-___.__

Nationaliteit partner:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Huwelijksstelsel:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Beroep partner:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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