Aanvraagformulier Energie en Klimaat Fonds Kerkrade
Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor een lening vanuit het
Energie en Klimaat Fonds.
Uw aanvraag wordt getoetst aan de Verordening Energie en Klimaat Fonds
Kerkrade.
Kijk daarom voordat u het formulier invult eerst of u aan de voorwaarden
voldoet. Dit kan op kerkrade.nl/verduurzamen
Voor het digitaal indienen van deze aanvraag hebt u als particulier een
Digi-D nodig en als ondernemer E-herkenning.
Gegevens aanvrager
Achternaam:

Voorletters:

Tussenvoegsel:
Straatnaam en huisnummer:
Postcode en Woonplaats:
Telefoonnummer(s):
E-mailadres:

Dient u de aanvraag in namens een rechtspersoon, vul dan ook onderstaande gegevens in:
Naam rechtspersoon:
KvK-nummer:
Gegevens woning/ bouwwerk (te financieren object)
Bouwjaar van de woning/ het bouwwerk:
Straatnaam en huisnummer:
Postcode:
Woonplaats: Kerkrade

Duurzaamheids-en klimaatadaptieve maatregelen
Vul hieronder in voor welke maatregel(en) de lening wordt aangevraagd:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□

□
□
□

zonnepanelen
zonnepanelen inclusief noodzakelijke aanpassing of vervanging meterkast door het plaatsen
van de zonnepanelen
zonneboiler
vloer- en of bodemisolatie
dakisolatie
dakisolatie groen met minimaal 8 m2 beplanting aan het dakoppervlak
spouwmuurisolatie
hoog rendementsglas. De kosten voor het vervangen van kozijnen is tevens financierbaar bij
het aanbrengen van HR++ glas of triple glas
isolerende deuren
isolerende gevelpanelen
gevelisolatie
micro-wkk / HRe ketel
hoog rendement verwarmingssysteem (HR-ketel/laag temperatuur verwarmingssysteem);
warmtepomp (hybride, grondgebonden, lucht/water of lucht/lucht);
waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem om de cv-installatie in balans te brengen.
Het warme water wordt zo op een goede manier over de radiatoren verdeeld;
accusysteem voor energieopslag
LED-verlichting
infraroodpanelen voor verwarming
warmteterugwinning op warm water voor douches en douchebakken
warmteterugwinningssysteem, warmteterugwinning uit ventilatielucht
energiezuinige gelijkstroompomp en/of gelijkstroomventilator
A-label pomp voor vloerverwarming
vraaggestuurde ventilatie
verwijderen asbest (mits noodzakelijk om duurzaamheidsmaatregelen te treffen en in
combinatie met het realiseren van ten minste één duurzaamheidsmaatregel)
afkoppelen, infiltreren en opvangen hemelwater. Bijvoorbeeld door het opvangen van
hemelwater in een regenton, een ondergrondse infiltratiekrat, het aanbrengen van een
grindpakket in de bodem of het verwijderen van verharding en ter plaatse aanbrengen van
beplanting
Hiervoor is ook subsidie beschikbaar, zie
https://www.kerkrade.nl/stimuleringsregeling-afkoppelen-hemelwater;
grijswatersysteem / regenwateropvangsysteem voor hergebruik
maatregelen n.a.v. energierapport die energieverbruik beperken of aandeel duurzame
energiebronnen verhogen
de kosten voor een energierapport door een gecertificeerde EPA-adviseur of gelijkwaardig.
Deze kosten mogen alleen gefinancierd worden in combinatie met het realiseren van minimaal
één maatregel zoals opgenomen in het energierapport om het energieverbruik te beperken
en/of het aandeel duurzame energiebronnen te verhogen
kosten voor hulp en ondersteuning bij subsidieaanvraag gerelateerd aan maatregelen in deze
aanvraag
kosten voor hulp en ondersteuning bij terugvorderen van de BTW gerelateerd aan maatregelen
in deze aanvraag
anders, namelijk:

Welk bedrag wilt u hiervoor lenen?
Totaal te lenen bedrag €

(minimaal € 1.000 en maximaal € 35.000,00)

Voor alle maatregelen die u wilt (laten) uitvoeren, moet u een offerte meesturen waarin staat wat de
kosten zullen zijn. De totale kosten uit de offertes moeten hetzelfde zijn als het bedrag dat u hierboven
heeft ingevuld.
Eerdere lening
Heeft u al eerder een lening aangevraagd en gekregen vanuit het Energie & Klimaat Fonds Kerkrade voor
hetzelfde adres?
□ Ja
□ Nee
Heeft u hier ‘ja’ ingevuld? Dan mag het totaalbedrag aan verstrekte leningen voor hetzelfde adres niet meer
zijn dan € 35.000,Wat moet ik meesturen bij mijn aanvraag?
Bij uw aanvraag stuurt u de volgende bijlage(n) mee:



Recente offerte(s) (niet ouder dan 6 maanden) gericht aan de aanvrager. Op de offerte moeten de
maatregel(en) staan die uit wilt (laten) uitvoeren en de kosten daarvan.
Als u een aanvraag doet voor financiering voor kosten voor hulp en ondersteuning
subsidieaanvraag en/of terugvorderen BTW en/of kosten voor een energie-rapport neemt u een
opgave van deze kosten mee in uw aanvraag. Indien mogelijk stuurt u een offerte/factuur mee.

Verklaring
- Ondergetekende verklaart dit aanvraagformulier compleet en naar waarheid te hebben
ingevuld.
- Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van de inhoud van de Verordening Energie en
Klimaat Fonds Kerkrade. U kunt deze teruglezen op kerkrade.nl/verduurzamen
- Ondergetekende verklaart dat er voor de beoogde maatregelen geen bestuursrechtelijke of
privaatrechtelijke belemmeringen zijn.
- Indien van toepassing verklaart ondergetekende dat de aanvraag voldoet aan de regelgeving
met betrekking tot cultureel erfgoed of architecturale beperkingen.
Ondertekening
Plaats
Datum
Handtekening
Stuur dit formulier met de vereiste bijlagen naar:
Gemeente Kerkrade
T.a.v. Bedrijfsbureau Domein Stad
o.v.v. Energie en Klimaat Fonds Kerkrade
Postbus 600
6460 AP KERKRADE

