Aanvraagformulier Duurzaamheidslening SVn Alphen aan den Rijn
Met dit formulier verzoekt u burgemeester en wethouders om een voordracht bij het SVn voor een
duurzaamheidslening op grond van de verordening Duurzaamheidslening SVn Alphen aan den Rijn
Gegevens aanvrager
Naam:
Straatnaam en huisnummer:
Woonplaats:
Postcode:
Geboortedatum:

E-mail :

Telefoonnummer overdag:

Bankrekeningnummer:

Burgerservicenummer (BSN)
Bouwjaar woning:
Aantal bijlagen (zie
toelichting aanvraagformulier)
Beknopte beschrijving van de maatregelen waarvoor u de lening aanvraagt
De duurzaamheidslening kan alleen worden benut voor de uitvoering van de hieronder opgenomen
maatregelen. Kruis aan welke maatregelen worden genomen en geef hierbij aan wat de geraamde
kosten zijn op basis van offertes.


Warmtepomp

€



Zonnepanelen

€



Zonneboiler

€



Gevelisolatie

€



Dakisolatie

€



Vloerisolatie

€



HR glas

€



Micro windturbines met een rotordiameter <2m

€



HR-107 ketel of beter of vergelijkbaar

€



Laag temperatuurverwarming

€



Groene daken

€



Maatregel met aantoonbaar vergelijkbaar
energiebesparingseffect als bovenstaande maatregelen

€

Totaal geraamde kosten

€

Totaal gewenste lening

€

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld en ben bekend met de voorwaarden
Datum:

Handtekening:

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier, met de bijlagen, kunt u sturen naar:
Gemeente Alphen aan den Rijn, T.a.v.: Afdeling Ruimte, Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn
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Toelichting bij het aanvraagformulier
Voorwaarden en Procedure
Voorwaarden:
1. De gemeente Alphen aan den Rijn neemt alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in
behandeling.
2. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. De aanvraag voor een lening
wordt beoordeeld en voorgedragen op basis van beschikbaarheid van het budget.
3. De hoogte van de lening bedraagt minimaal €2.500,- en maximaal €25.000,4. De gemeente Alphen aan den Rijn controleert steekproefsgewijs de uitvoering van de maatregelen.
Bijlagen bij de aanvraag:
1. Offertes (max 6 maanden oud);
2. een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;
3. indien noodzakelijk een omgevingsvergunning en een verklaring van een constructeur;
4. een akkoord verklaring van de eigenaar indien de aanvrager geen eigenaar is.
Procedure:
1. Uw ingevulde aanvraag wordt op inhoud en compleetheid beoordeeld.
Bij een positieve beoordeling ontvangt u een toewijzingsbrief. Deze is belangrijk voor de aanvraag
van de lening bij SVn.
2. Voor het aanvragen van de lening gaat u naar www.svn.nl. U typt Alphen aan den Rijn in het vak
‘vul uw plaatsnaam in’. Klik op ‘bekijk mogelijkheden’ en kies voor het thema Duurzaam
maken/Langer thuis wonen. Daarna klikt u door naar het digitale aanvraagformulier van de lening.
Mocht u vragen hebben m.b.t. het invullen van het digitale aanvraagformulier dan kunt u contact
opnemen met SVn, bereikbaar via telefoonnummer 088 – 253 94 00.
3. Het SVn voert een krediettoets uit en bij een positieve toetsing ontvangt u van het SVn een offerte
voor de lening. Bij een negatieve toetsing ontvangt u van gemeente Alphen aan den Rijn een
afwijzingsbrief met toelichting op de afwijzing.
4. Nadat u de offerte heeft geaccepteerd en ondertekend heeft teruggezonden ontvangt u van het
SVn de akte van de lening ter ondertekening.
5. Na ondertekening en terugsturen van een kopie plaatst het SVn de lening in een bouwdepot en
stuurt het SVn bericht aan gemeente Alphen aan den Rijn dat de lening akkoord is.
6. Op basis van door u ingevulde en ondertekende declaratieformulieren (incl.
nota’s) die u stuurt aan gemeente Alphen aan den Rijn, betaalt het SVn vanuit dit bouwkrediet de
nota’s uit.
7. Na afronding van de werkzaamheden meldt u uw project gereed aan Gemeente Alphen aan den
Rijn met het gereedmeldingsformulier dat met de toewijzingsbrief is meegestuurd.
8. De gemeente draagt verder zorg voor afsluiting van het bouwdepot bij het SVn.
Voor de voorwaarden en de regeling verwijzen wij u naar de verordening Duurzaamheidslening SVn
Alphen aan den Rijn. Deze is te vinden op www.alphenaandenrijn.nl. Op
www.svn.nl/producten/Duurzaamheidslening kunt u de voorwaarden van SVn vinden.
Heeft u vragen of hulp nodig bij het invullen van dit formulier? Stuur een mail naar:
gemeente@alphenaandenrijn.nl.
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