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Sturen naar  
Gemeente Amersfoort 
Woon- en werkklimaat- afdeling Milieu 
Postbus 4000 
3800 EA Amersfoort 
 
of  per mail naar info@amersfoort.nl 
                   ______________       

Aanvraagformulier Amersfoortse Duurzaamhuis-lening 
             

1. Gegevens aanvrager 1 
Naam en voorletters  ……………………………………………………………………………………………………………... 
Geboortedatum  ………………………………………………………………………………………………………………. 
Burgerservicenummer ………………………………………………………………………………………………………………. 
Straatnaam en huisnummer ………………………………………………………………………………………………………………. 
Postcode en woonplaats ………………………………………………………………………………………………………………. 
Telefoon   ………………………………………………………………………………………………………………. 
E-mail adres   ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Gegevens Aanvrager 2 (indien er 2 eigenaar-bewoners zijn) 
Naam en voorletters  ……………………………………………………………………………………………………………… 
Geboortedatum  ……………………………………………………………………………………………………………… 
Burgerservicenummer ……………………………………………………………………………………………………………… 
Telefoon   ……………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail adres   ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
2.  Gegevens woning 

Kadastrale aanduiding gemeente………………… sectie ……………….. nummer……………… 
Is een bouw en/of monumenten vergunning noodzakelijk ja / nee 
Als deze noodzakelijk is, is deze al aangevraagd  ja / nee 
Zo ja, wanneer  ………………………………………………………………………………………………………………. 
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 …………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Huidig label (www.verbeteruwhuis.nl)......................…………………………………………………………..………………….. 
Label na het treffen van de genoemde energiemaatregelen ………………………………………………………………….. 
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Namen van uitvoerder(s)  (aannemer, installateur of leverancier) …………………………………………………………….. 
 
Planning van de werkzaamheden 
Start werk   ………………………………………………………………………………………………………………….. 
Werk gereed   ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Totale (geraamde) kosten (incl. BTW)      € ……………………………… 
 
Is op grond van een andere regeling ook subsidie toegekend ja / nee 
Zo ja,  - welke regeling …………………………………………………………………. 

- welk bedrag       € ………………………………… 
 

Voor de lening komen in aanmerking de geoffreerde kosten minus de toegekende subsidie uit 
deze en andere regelingen  

 
Gevraagde lening         € ……………………………….. 
 

4. Bij te voegen bescheiden bij de aanvraag 
Bij de aanvraag zijn de hieronder aangekruiste bijlagen gevoegd 
o print gegevens energielabel (www.verbeteruwhuis.nl) 
o kopie offertes aannemer, installateur en/of leverancier 
o kopieën van de benodigde vergunningen indien die vereist zijn voor het plaatsen/aanbrengen van de 
maatregelen 

 
5. Aanvrager verklaart Verklaring  
a. Bekend te zijn met de Verordening  Amersfoortse Duurzaamhuis-lening 
b. Bekend te zijn met het feit dat de gegevens die door u worden opgegeven onder 1 (persoonsgegevens) 

en 2 (gegevens van de woning) kunnen worden gecontroleerd om te kunnen bepalen dat u eigenaar 
en bewoner bent van de woning waarvoor u de lening aanvraagt.  

c. Bekend te zijn met de voorwaarden van SVn, onder meer inhoudende dat er een BKR-toetsing door 
SVn zal worden uitgevoerd 

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 integraal deel uitmaken van deze aanvraag 
g. Ermee in te stemmen om – als daarom wordt verzocht – toegang te verlenen aan een ambtenaar, die 

belast is met controle 
 
6. Ondertekening 
De aanvrager(s) verklaren dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 
 
Amersfoort, ………………………………………………………………..(datum) 
Ondertekening 
Aanvrager 1      Aanvrager 2 
……………………………………………………………   …………………………………………………………………….  


