Renteloze
energielening nodig?
Bekijk deze folder of
vraag informatie aan
bij jouw Energiehuis

33% van de bevolking kan genieten van de renteloze Vlaamse Energielening. Jij misschien ook! Controleer vlug hier. Geraak je er zelf niet uit,
contacteer ons gerust !

Lening aan 0%: voor een prioritaire doelgroep
• personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het
ziekenfonds (klevertje ziekenfonds eindigt op 1);
• huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan
€ 19.566,25 verhoogd met € 3.622,34 per persoon ten laste;
• personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur
niet kunnen betalen;
• personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en
elektriciteit niet kunnen betalen;
• beschermde afnemers (sociaal tarief elektriciteit en gas);
• gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal € 31.870
verhoogd met € 1.660 per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het
inkomen van 3 jaar terug).
De 0% lening heeft een maximumbedrag van € 15.000. De lening dient
over een termijn van maximaal 10 jaar terugbetaald te worden.
Deze kwetsbare doelgroepen kunnen bovendien ook gratis hulp krijgen
bij de werken, meer bepaald om:
• te bepalen welke werken moeten worden uitgevoerd;
• prijsoffertes aan te vragen;
• een aannemer te kiezen;
• de werken op te volgen;
• premies en subsidies aan te vragen.

WAARVOOR KAN JE LENEN?
Je kan een energielening krijgen voor:
• dak- of zoldervloerisolatie
• hoogrendementsbeglazing (ook deuren en poorten)
• muurisolatie
• vloerisolatie
• luchtdichting en blowerdoortest
(enkel in combinatie met andere maatregelen)
• energiezuinig ventilatiesysteem
• zuinige verwarmingsinstallatie
• zonnepanelen (pv) op voorwaarde dat het dak goed geïsoleerd is en er
dubbel glas aanwezig is
• zonneboiler of een ander zuinig systeem voor sanitair warm water
• relighting of relamping (voornamelijk in de gemene delen van een
appartementsgebouw)
• energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor de sociale doelgroep
nadat een energiescan de nood tot vervanging heeft aangetoond) zoals
een koelkast, diepvries en wasmachine.
• energieopslagtechnieken en beheerssystemen
Bij alle werken wordt verondersteld dat deze worden uitgevoerd door
een aannemer, zodat er ook een aannemersgarantie is op de kwaliteit
van de uitvoering. Enkel in geval van dak- of zoldervloerisolatie kan je
de werken zelf uitvoeren.
Ook in een nieuwbouwwoning waarvoor nog geen definitieve EPB-
aangifte werd ingediend, kan je voor de meeste van de bovenstaande
werken een energielening afsluiten. Een belangrijke bijkomende voorwaarde is het realiseren van een E30 woning (Bijna-energieneutraal
niveau of BEN-niveau).
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Waar vind ik mijn ENERGIEHUIS
in de WESTHOEK?
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Ben je inwoner van
één van deze gemeenten?
Neem dan gerust contact op
met jouw Energiehuis

Energiehuis
DVV Westhoek
Woumenweg 100
8600 Diksmuide
051 51 93 51
energiehuis@dvvwesthoek.be

