Toelichting Vlaamse Energielening voor particulieren
Bij het energiehuis Veneco kan u een Vlaamse energielening afsluiten voor energiebesparende
investeringen. Hiervoor bestaat een nauwe samenwerking tussen onderstaande gemeenten, Veneco en
het Vlaams Energieagentschap (VEA).
1.

Welke gemeenten komen in aanmerking?
De woning is gelegen in één van onderstaande gemeenten.

2.

Aalter

Kaprijke

Wachtebeke

Assenede

Lochristi

Zelzate

Deinze

Lievegem

Zulte

Destelbergen

Maldegem

De Pinte

Melle

Eeklo

Merelbeke

Evergem

Nazareth

Gavere

Sint-Laureins

Hoeveel kan u lenen?
U kan minimum 1.250 euro en maximum 15.000 euro renteloos lenen, met een
terugbetalingstermijn van maximaal 10 jaar.

3.

Waarvoor kan u lenen?
• dak- of vloerisolatie (R-waarde ≧ 4,5 m2 K/W)
• spouwmuurisolatie (R-waarde ≧ 0,75 m2 K/W)
• gevelisolatie (R-waarde buitenmuur ≧ 2 m2 K/W)
• vloerisolatie (R-waarde ≧ 1,2 m2 K/W)
• hoogrendementsbeglazing, -deuren en -poorten (U-waarde ≦ 1,1 m2 W/m2K)
(m.b.t. tot het hoofdgebouw, bijgebouwen komen niet in aanmerking)
• zuinige verwarmingsinstallatie
• zonneboiler
• warmteregeling op centrale verwarming d.m.v. thermostatische kranen of kamerthermostaat
met tijdschakeling
• energieaudit (in combinatie met een ander type investering)
• luchtdichting en blowerdoortest (in combinatie met een ander type investering)
• energiezuinig ventilatiesysteem
• PV zonnepanelen (verplicht in te vullen document ‘VERKLARING OP EER’!)
• energieopslagtechnieken en beheersystemen

In geval van nieuwbouw of sloop en wederopbouw komen deze investeringen enkel in
aanmerking indien het gaat om woningen met een E-peil 30 op het moment van de
bouwaanvraag. Hiervoor dient een voorafberekening van de energieverslaggever
voorgelegd te worden.
Het uitvoeren van energiebesparende maatregelen door doe-het-zelvers komen niet in
aanmerking! De werken moeten uitgevoerd worden door een erkend aannemer. Om een lening
aan te vragen moet u een offerte van de aannemer kunnen voorleggen. Voor de effectieve
uitbetaling moeten er facturen voorgelegd zijn.
4.

VZW’s en coöperatieven
U kan een Vlaamse energielening aanvragen voor een maximum bedrag van 15.000 euro aan
een intrestvoet van 1%. De lening moet op een termijn van maximum 10 jaar terugbetaald zijn.

5.

Verloop procedure
Van zodra uw dossier volledig is ingediend bij Veneco moet u rekenen op een 4 à 5 tal weken
vooraleer u uitsluitsel weet over uw dossier. Bij goedkeuring wordt u uitgenodigd op Veneco om
de contracten te ondertekenen. Wanneer u een contract afsluit samen met uw partner, moeten
beiden komen tekenen. Van zodra u over de factuur beschikt, dient u deze in bij Veneco waarop
wij deze uitbetalen na ontvangst en het bedrag binnen 2/3 werkdagen op uw rekening staat. De
aflossing van de lening start de maand volgend op de volledige opname van het te lenen bedrag.

6.

Meer informatie
Veneco
Panhuisstraat 1
9070 Destelbergen
contactpersoon: Veronique Vanlaer
tel: 09/218.99.12 – 09/251.22.22
energiehuis@veneco.be – veronique.vanlaer@veneco.be
Voor een vlotte behandeling van uw dossier vragen wij u het ingevulde aanvraagformulier terug te
bezorgen op bovenstaand adres. Opgelet! De aanvraag gebeurt steeds adhv de offerte.
Bij ondertekening van het contract komen facturen ouder dan 2 maand niet meer in
aanmerking.

Let op! Geld lenen kost ook geld.
Jaarlijkse Kosten Percentage voor de prioritaire doelgroep bedraagt 0%
Jaarlijkse Kosten Percentage voor VZW’s en coöperatieven bedraagt 1%

