Startformulier aanvraag Duurzaamheidslening inwoners
Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag, het afwijzen of verstrekken en
administreren van de lening en het innen van de aflossing en rente. Om te beoordelen of voldoet aan de voorwaarden van
de lening, controleren wij de aangeleverde gegevens. Wij bewaren uw gegevens tot 10 jaar na het afwijzen of na aflossing
van de lening, volgens de regels van de Archiefwet.

1. Gegevens aanvrager
Naam
Adres, postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum

2. Maatregelen en kosten
*

alleen in combinatie met isolerende duurzaamheidsmaatregelen

**

alleen in combinatie met één of meer duurzaamheidsmaatregelen

Maatregelen

Kosten

Dakisolatie

€

Duurzame ventilatie *

€

Energielabel actualiseren **

€

Gasafsluiting

€

Gevelisolatie

€

Groene daken

€

Lage temperatuur verwarmingsinstallatie

€

Infraroodverwarming

€

Maatwerkadvies voor verduurzamen woning **

€

Natuur inclusief renoveren **

€

Raamisolatie

€

Regenwaterberging **

€

Vloerisolatie

€

Warmtepomp

€

Warmte koude opslag installatie

€

Warmte terugwin installatie

€

Zonnepanelen

€

Deelname aan een collectieve zonnepanelenproject via een coöperatie
(toepassing zgn. postcoderoosregeling)

€

Bewezen technologieën op het gebied van besparen van energie, opwekken
van duurzame energie en duurzame warmte waarover het energieloket een €
positieve beoordeling heeft uitgebracht
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Woningverbetering: bouwkundige aanpassingen die nodig zijn om
energiemaatregelen te realiseren of andere onderhoud- of
verbetermaatregelen die relatie hebben met de te realiseren
energiemaatregel (zoals aanpassing/vervanging van kozijnen,

€

dakconstructies, schilderwerkzaamheden of ander onderhoud)
Kosten aanpassing bouwplan nieuwbouwwoning om alsnog aardgasvrij te
bouwen
Bijkomende kosten voor het verkrijgen van een duurzaamheidslening (zie
artikel 1, lid h, voor werkelijke kosten)

€
€
€

Totale kosten

Heeft u voor deze maatregelen via een andere regeling financiële vergoeding aangevraagd? ☐ Ja ☐ Nee
Zo ja, via welke regeling?

Planning van de werkzaamheden
Uitvoerder(s):
Start:
Gereed:

3. Ondertekening
De aanvrager verklaart:
•
dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld
•
bij het startformulier de volgende bijlage(n) te hebben gevoegd:
o
offerte(s) voor de te treffen duurzaamheidsmaatregelen
o
indien van toepassing: offerte(s) voor de woningverbetering
•
akkoord te gaan met de controle van de aangeleverde gegevens
•
bekend te zijn met de voorwaarden van de regeling
Naam:
Datum:

Handtekening:

4. Versturen
Het ingevulde formulier versturen naar:
Gemeente Hoorn, Puur Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn of per mail naar gemeente@hoorn.nl.
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