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Duurzaam Energie- en Klimaatfonds, aanvraag 

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor een lening vanuit het Duurzaam Energie en 

Klimaatfonds. Let op: sla het lege formulier EERST op, en vul het daarna in. Anders gaan uw 

ingevulde gegevens verloren.   

 

Gegevens aanvrager 

Achternaam :  

Voorletters :  

Tussenvoegsel :  

Straatnaam en huisnummer :  

Postcode en woonplaats :  

Telefoonnummer :  

E-mailadres :  

Dient u de aanvraag in namens een rechtspersoon, vul dan ook onderstaande gegevens in: 

Naam rechtspersoon :  

KvK-nummer :  

 

Gegevens bouwwerk (te financieren object) 

Bouwjaar van het bouwwerk :  

Straatnaam en huisnummer :  

Postcode :  

Plaatsnaam : Landgraaf 

 

Duurzaamheids- en klimaat adaptieve maatregelen 

Vul hieronder in voor welke maatregel(en) de lening wordt aangevraagd. U kunt meerdere 
maatregelen aankruisen. 

 Maatregel Gewenst bedrag 

 Zonnepanelen €  

 Zonneboiler €  

 Vloer- en / of bodemisolatie €  

 Dakisolatie €  

 Spouwmuurisolatie €  

 Dakisolatie groen met minimaal 8 m2 beplanting aan het dakoppervlak €  

 Hoogrendementsglas. De kosten voor het vervangen van kozijnen is teven 

financierbaar bij het aanbrengen van HR++ glas of triple gas. 

€  
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Maatregel Gewenst bedrag 

 Isolerende deuren € 

 Gevelpanelen € 

 Gevelisolatie aan de binnen- of buitenzijde € 

 Micro-wkk / HRe ketel € 

 Hoog rendement verwarmingssysteem (HR-ketel/laag temperatuur 

verwarmingssysteem) 

€ 

 Warmtepomp (hybride, grondgebonden, lucht- water of lucht-

luchtwarmtepompen) 

€ 

Waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem om uw cv installatie in 

balans te brengen. Het warme water wordt zo op een goede manier over 

de radiatoren verdeeld; 

€ 

 Accusysteem voor energieopslag; € 

 Maatregelen zoals opgenomen in een energie-rapport door een 

gecertificeerde EPA-adviseur. De kosten voor het energie-rapport mogen 

alleen gefinancierd worden in combinatie met het realiseren van minimaal 

één maatregel zoals opgenomen in een energie-rapport om het 

energieverbruik te beperken en/of het aandeel duurzame energiebronnen 

te verhogen; 

€ 

 LED-verlichting (LED lampen, LED trafo’s, LED dimmerts); € 

 Infraroodpanelen voor verwarming; € 

 Warmteterugwinning op warm water voor douches en douchebakken; € 

 Warmteterugwinningsysteem (WTW). Warmteterugwinning uit 

ventilatielucht; 

€ 

 Energiezuinige gelijkstroom pomp en/of gelijkstroomventilator; € 

 A-label pomp voor vloerverwarming; € 

 Vraaggestuurde ventilatie; € 

 Verwijderen asbest mits noodzakelijk om duurzaamheidsmaatregelen te 

treffen; 

€ 

 Afkoppeling, infiltreren en opvangen hemelwater. Bijvoorbeeld door het 

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 

www.landgraaf.nl/regenwaterafkoppeling-subsidie; 

€ 

 Grijswatersysteem / regenwateropvangsysteem voor hergebruik; € 

 Kosten voor hulp en ondersteuning bij een subsidieaanvraag; € 

 Kosten voor hulp en ondersteuning bij het terugvorderen van de BTW; € 

 Anders, nl. € 

Totaal gewenst bedrag € 

U kunt in totaal maar een bedrag van maximaal € 35.000 vragen. 
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Meenemen/opsturen 

Verplicht: recente offerte(s) gericht aan de aanvrager met vermelding van de te treffen maatregel(en) 

en de kosten daarvan. 

Met ‘recent’ wordt bedoeld: niet ouder dan 3 maanden voor de datum van aanvraag. 

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 Duurzaam

Energie- en Klimaat Fonds Landgraaf die te vinden is op onze website op de pagina ‘Duurzaam

Energie- en Klimaatfonds’ bij ‘Gemeentelijke regels’.

- 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 aanvrager 

Adresgegevens 

Gemeente Landgraaf 

t.a.v. afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken

o.v.v. Duurzaam Energie- en Klimaat Fonds Landgraaf

Postbus 31000 

6370 AA Landgraaf 

Afhandeling 

Wij streven ernaar om u binnen 3 weken na ontvangst van uw aanvraag te berichten of u in 

aanmerking komt voor een lening. 
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