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Gemeente Leusden 
Afdeling Beleid 
Postbus 150 
3830 AD Leusden 

Aanvraagformulier Duurzaamheidslening 

1. Gegevens aanvrager 1 (eigenaar-bewoner van het huis) 

Naam en voorletters  

Geboortedatum   -   - 1 9   
 

Burgerservicenummer          
 

Straatnaam en huisnummer  

Postcode en woonplaats       
 

 
 

Telefoon (overdag) 0          
 

Telefoon (’s avonds) 0          
 

E-mail adres  

Gegevens aanvrager 2 (bij twee eigenaar-bewoners) 

Naam en voorletters  

Geboortedatum   -   - 1 9   
 

Burgerservicenummer          
 

Telefoon (evt.) 0          
 

E-mail adres (evt.)  

2. Gegevens woning 

Is een bouw en/of monumenten vergunning noodzakelijk?   JA / NEE 

Als deze noodzakelijk is, is deze al aangevraagd?     JA / NEE 

Zo ja, wanneer    -   - 2 0   
 

Registratienummer            
 

 
Indien nog geen vergunning is aangevraagd, maar deze wel noodzakelijk is, dan kunt u geen 
lening aanvragen. 

3. Te treffen maatregelen 

Beknopte beschrijving van te treffen maatregelen  
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huidig energielabel A / B / C / D / E / F / G label na maatregelen  A / B / C / D / E / F / G 

Voor deze aanvraag kan het energielabel worden bepaald met www.verbeteruwhuis.nl  

Namen van uitvoerder(s) (aannemer, installateur of leverancier)  

 

Verwachte start werkzaamheden   -   - 2 0 1  
 

Werk gereed   -   - 2 0 1  
 

Totale (geraamde) kosten (incl. BTW) €   .    ,   
 

Is op grond van een andere regeling ook subsidie toegekend   JA / NEE 

Zo ja, welke regeling  

Hoogte subsidiebedrag  €   .    ,   
 

De hoogte van de lening = de geoffreerde kosten - toegekende subsidies uit andere regelingen 

Gevraagde lening €   .    ,   
 

4. Bij te voegen bescheiden bij de aanvraag 
Bij de aanvraag zijn de hieronder aangekruiste bijlagen gevoegd: 

 Kopie offertes aannemer, installateur en/of leverancier. 

 Kopie of link naar de resultaten van www.verbeteruwhuis.nl of van energiemaatwerkadvies. 

5. Verklaring van de aanvrager 
De aanvrager verklaart / de aanvragers verklaren: 

a. dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld; 
b. bekend te zijn met de Verordening Duurzaamheidslening Leusden 2010; 
c. bekend te zijn met de voorwaarden van SVn, onder meer inhoudende dat er een BKR-

toetsing door SVn zal worden uitgevoerd (www.svn.nl); 
d. 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; 

e. een compleet overzicht is verschaft van alle toegekende subsidies; 
f. dat de bij dit aanvraagformulier gevoegde bijlagen deel uitmaken van deze aanvraag; 
g. ermee in te stemmen om - als daarom wordt verzocht - toegang te verlenen tot uw woning 

aan een ambtenaar, die belast is met controle. 

6. Ondertekening 

Leusden / Achterveld / Stoutenburg, (datum) 

Ondertekening 

Aanvrager 1  Aanvrager 2 

   

 

http://www.verbeteruwhuis.nl/
http://www.verbeteruwhuis.nl/

