
 
 
 
 
 
 
Aanvraagformulier Duurzaamheidslening Sliedrecht 
 
De gemeente Sliedrecht stimuleert duurzame investeringen in woningen en biedt hiervoor de duurzaam- 
heidslening aan. Deze lening is goedkoop en vooral betrouwbaar. Duurzame investeringen aan uw huis  
betekenen een aanzienlijk lagere energierekening, meer wooncomfort en vaak een beter binnenklimaat. Er  
kan nu ook een duurzaamheidslening worden aangevraagd voor het  verwijderen van een asbestdak van de  
woning en bijbehorende erfbebouwing. Dit alles is te combineren met het plaatsen van zonnepanelen. 
 
Duurzaamheidslening aanvragen :  
- Controleer bij Team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) of u een omgevings-  
 vergunning nodig heeft voor de energiebesparende maatregelen die u wilt uitvoeren aan uw woning.  
- Wij adviseren u een EPA-advies te laten opstellen, voordat u de keuze maakt voor een of meer van de  
 besparende maatregelen. Dit is niet verplicht, maar kan wel meegefinancierd worden.  
- Vraag offertes aan bij bedrijven, die de installatie voor u kunnen uitvoeren. Het is ook mogelijk dat  

u de werkzaamheden zelf uitvoert. U dient dan een opstelling te maken van de benodigde materialen.  
Er zal dan vrijwel zeker controle plaatsvinden op de uitvoering van de werkzaamheden.  

- U vult het Aanvraagformulier Duurzaamheidslening volledig in en stuurt dit naar de gemeente Sliedrecht.  
- De hoogte van de lening ligt tussen de € 2.500 en € 15.000.  
- De gemeente Sliedrecht beoordeelt uw aanvraag op juistheid en volledigheid. U ontvangt van  
 de gemeente Sliedrecht een toewijzingsbrief of een afwijzingsbrief.   
- Na ontvangst van een toewijzingsbrief kunt u de duurzaamheidslening digitaal aanvragen bij de Stichting 

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). Dit met toevoeging van de ontvangen toewijzingsbrief.  
- Voor het digitaal aanvragen van de duurzaamheidslening gaat u naar https://www.svn.nl/. U typt 

<gemeentenaam> in het vak ‘vul uw plaatsnaam in’. Klik op ‘bekijk mogelijkheden’ en kies voor het thema: 
Duurzaam maken. Daarna klikt u door naar het digitale aanvraagformulier van de lening.  

- Vraagt u de duurzaamheidslening niet binnen 8 weken aan? Dan is deze toewijzing niet meer geldig.  
- De SVn regelt de verdere financiële afhandeling van de lening, o.m. door het uitvoeren van een krediettoets (oa 

BKR).  
- U ontvangt vervolgens een offerte voor een lening, of een afwijzing. Als u akkoord gaat  
 met de offerte, kunt u aan de slag. 
- Het kan zijn dat de gemeente de uitvoering van de werkzaamheden controleert. Dit gebeurt door  

 een medewerker van Team VTH. 
 
 
 
 

Vragen?  Meer informatie vindt u op  www.Sliedrecht.nl of stuur een e-mail naar 
sa.hamar.de.la.brethoniere@sliedrecht.nl 

https://www.svn.nl/
http://www.sliedrecht.nl/
mailto:sa.hamar.de.la.brethoniere@sliedrecht.nl


 
Aanvraagformulier Duurzaamheidslening 

 
Betreft de woning  :  
 

Gegevens Aanvrager1 
 

 

Naam en voorletters   

Geboortedatum en plaats   

Burgerservicenummer   

Adres   

Postcode                                             SLIEDRECHT 

Telefoon (overdag)   

Telefoon ('s avonds)   

E-mailadres   

  

Gegevens Aanvrager 2   

Naam en voorletters   

Geboortedatum en plaats   

Burgerservicenummer   

Adres   

Postcode                                             SLIEDRECHT 

Telefoon (overdag)   

Telefoon ('s avonds)   

E-mailadres   
 
 
2. Gegevens woning 
Is een omgevingsvergunning noodzakelijk ?      ja / nee 
Als deze noodzakelijk is, is deze al aangevraagd ?     ja / nee   
 
 



3. Te treffen maatregelen 
  
  Gewenste maatregelen 

  
Aantal   Kosten (incl. btw) 

  HR++ glas m2   

  
Gevelisolatie met een R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 2,50 
m2.K/W m2   

  
Spouwmuurisolatie met een R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 
1,30 m2.K/W m2   

  
Dakisolatie met een R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 2,50 
m2.K/W m2   

  
Vloerisolatie met een R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 2,50 
m2.K/W m2   

  Raam & deur isolatie m2   

  Zonneboiler     

  Zonnepanelen m2   

  
Verwarmingsketel, CV of combi met minimaal HR 107 of 
gelijkwaardig kW   

  Zelfregulerend ventilatierooster     

  
Energiezuinige centrale ventilatie-unit, elektrisch vermogen in stand 
1 is kleiner of gelijk aan 4 Watt     

  Energie-efficiënte verwarmingsinstallatie of warmtepomp     

  Energiezuinige gelijkstroompompen- en ventilatoren m3/uur   

  
Warmte-terugwin-installaties (ventilatielucht en warmte uit 
douchewater)     

  Vegetatiedak m2   

  Infiltratievoorzieningen voor hemelwater m2   

  Grijswater-systeem     

 Verwijderen asbestdak(en) door een gecertificeerd bedrijf   

 Subtotaal kosten maatregelen   

    

 EPA-advies   

    

  Totale kosten     
 
Voor welk bedrag vraagt u een lening aan?      €     
Heeft u ook andere subsidies aangevraagd? Zo ja, welke en voor welk bedrag?  € 
 
 



 
 
4. Bijlagen bij de aanvraag: 
 
Bij de aanvraag zijn de volgende bijlagen gevoegd: 
- Offertes van uitvoerder(s) (aannemer, installateur of leverancier);  
- Opstelling van te gebruiken materialen bij zelfwerkzaamheid; 
- Planning van de werkzaamheden; 
- Kopieën van de benodigde vergunningen indien die vereist zijn voor het plaatsen/aanbrengen van de 

maatregelen. 
 
 
5. Verk laring van de aanvrager 
 
Aanvrager verklaart: 
 
a. Bekend te zijn met de Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht 2016; 
 
b. Bekend te zijn met de voorwaarden van SVn, onder meer inhoudende dat er een krediettoetsing  

door SVn zal worden uitgevoerd (inclusief BKR-toets); 
 

c. Bekend te zijn met het feit dat de toezegging van de lening geheel of gedeeltelijk kan worden  
ingetrokken, wanneer aan één of meer voorwaarden van bovengenoemde Verordening niet  
wordt voldaan; 
 

d. Een compleet overzicht is verschaft van alle toegekende subsidies; 
 
e. Dat de bij dit aanvraagformulier gevoegde bijlagen integraal deel uitmaken van deze aanvraag; 
 
f. Ermee in te stemmen om - als daarom wordt verzocht - toegang te verlenen aan een ambtenaar, 

die belast is met controle. 
 
 
6. Ondertekening 
 
De aanvrager(s) verklaren dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 
 
Sliedrecht, (datum) 
 
Aanvrager 1       Aanvrager 2 
 
 
 
 
 
 
Gemeente Sliedrecht  
Bezoekadres:  Industrieweg 11, 3361 HJ Sliedrecht 
Postadres:  Postbus 16,   3360 AA Sliedrecht 
Telefoon  0184-495950 
Email: sa.hamar.de.la.brethoniere@sliedrecht.nl 

mailto:sa.hamar.de.la.brethoniere@sliedrecht.nl

