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 DATUM OPSTART DOSSIER:  

VOLGNUMMER: MVL2022  

KLANTNUMMER:  

Mijn VerbouwLening 2022   
KREDIETAANVRAAGFORMULIER VOOR PARTICULIEREN 

 Gelieve onderaan aan te kruisen* in welke hoedanigheid u het krediet wenst aan te vragen. 
Indien u niet tot een van onderstaande categorieën behoort, kan u geen kredietaanvraag doen. 

 * Eigenaar-bewoner                                    beschrijving gevraagd bewijs  

 Alleenstaande zonder persoon ten 
laste 

jaarlijks inkomen ≤ 36.278 € laatst beschikbare aanslagbiljet  

(wij kijken hiervoor naar het 
gezamenlijk belastbaar inkomen) 

IN
C3 

 Alleenstaande met minstens 1 
persoon ten laste  
 
 
Koppel met of zonder persoon ten 
laste 

• jaarlijks inkomen ≤ 50.787 € 
• te verhogen met 3.700 € per extra 

persoon ten laste 
 

• jaarlijks inkomen ≤ 50.787 € voor 
koppel zonder persoon ten laste  

• te verhogen met 3.700 € per extra 
persoon ten laste 

  Alleenstaande zonder persoon ten 
laste 

jaarlijks inkomen > 36.278 € en ≤ 46.170 € laatst beschikbare aanslagbiljet  

(wij kijken hiervoor naar het 
gezamenlijk belastbaar inkomen) 
 

IN
C2 

 Alleenstaande met minstens 1 
persoon ten laste  
 
 
 
Koppel met of zonder persoon ten 
laste 

• jaarlijks inkomen > 50.787 € en 
 ≤ 65.960 € 

• te verhogen met 3.700€ per extra 
persoon ten last  

 
• jaarlijks inkomen > 50.787 € en  

≤ 65.960 € voor koppel zonder 
persoon ten laste 

• te verhogen met 3.700€ per persoon 
ten laste. 

 Eigenaar-verhuurder                                   beschrijving gevraagd bewijs  

 Eigenaar-verhuurder via SVK  geen inkomensgrenzen  
 
woning wordt verhuurt via een Sociaal 
Verhuurkantoor 
 

huurovereenkomst of 
intentieverklaring met SVK 

EVS 

 Particuliere eigenaar-verhuurder 
 
 
 
 

geen inkomensgrenzen  
 
maandelijkse huurprijs mag niet hoger zijn 
dan 900 € (centrumsteden 1.000 €) 
 

verklaring op eer (zie bijlage A) EVP 

 

Persoonsgegevens Kredietnemer 1 Kredietnemer 2 
Voornaam   

Familienaam   

Relatie met overige kredietnemer(s) ¹   

Straat + nummer   
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Postcode + woonplaats   

Plaats van de investering  
(indien verschillend van huidig adres)   

Hoedanigheid aanvrager  eigenaar - bewoner 
 eigenaar - verhuurder 
 andere:…………………………………….. 

 eigenaar - bewoner 
 eigenaar - verhuurder 
 andere:………………………………………. 

Geboortedatum en plaats   
 

Identiteitskaartnummer ꙱꙱꙱-꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱-꙱꙱ ꙱꙱꙱-꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱-꙱꙱ 
Geldig tot   

Rijksregisternummer ꙱꙱.꙱꙱.꙱꙱-꙱꙱꙱-꙱꙱ ꙱꙱.꙱꙱.꙱꙱-꙱꙱꙱-꙱꙱ 
Nationaliteit   
¹ echtgeno(o)t(e), partner, ouder, broer, zus, niet verwant, … 
 Burgerlijke staat 2  alleenstaand 

 weduwe / weduwnaar 
 gescheiden 
 samenwonend 

 feitelijk  
 wettelijk 

 gehuwd:  
 wettelijk stelsel  
 algehele gemeenschap 
 scheiding van goederen 

 alleenstaand 
 weduwe / weduwnaar 
 gescheiden 
 samenwonend 

 feitelijk  
 wettelijk 

 gehuwd:  
 wettelijk stelsel  
 algehele gemeenschap 
 scheiding van goederen 

Telefoonnummer / GSM   

E-mailadres   
2 indien gehuwd onder wettelijk stelsel of algehele gemeenschap of indien wettelijk samenwonend bent u verplicht samen met uw partner een 
lening aan te gaan. 
 
 

  
Inkomen Kredietnemer 1 Kredietnemer 2 
Statuut 3    
Type contract   bepaalde duur 

 onbepaalde duur 
 

 bepaalde duur 
 onbepaalde duur 
 

In dienst sinds / zelfstandig sedert   

Huidig netto maandelijks inkomen 4   

Huidig jaarlijks bruto belastbaar inkomen   

Bedrag kindergeld   

Aantal kinderen ten laste   

Andere inkomsten / maand 5   
3 zelfstandige, bediende, ambtenaar, arbeider, werkloos met/zonder uitkering, invalide, gepensioneerd, interim,... 
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4 loon, pensioen, werkloosheidsuitkering, invaliditeitsuitkering, …  
Als zelfstandige dient u in:  
1) ofwel de gedetailleerde resultatenrekening van het laatste boekjaar, evenals een gedetailleerde tussentijdse resultatenrekening (van de eerste 
zes maanden van het jaar of meer) voor de aanvragen die in de tweede helft van het jaar worden ingediend. De resultatenrekeningen moeten 
ondertekend worden door de boekhouder (indien opgesteld door een boekhouder) en uzelf;  
2) ofwel een verklaring op eer van uw boekhouder waarmee kan aangetoond worden dat u een gemiddeld inkomen heeft. 

                
    

Lasten op maandbasis 

Leningen en kredietopeningen ontleend bedrag aflossing p.m. aanvangsdatum looptijd 

Type: woningkrediet (hypotheek)     

 renovatielening     

 autolening     
 diversen     

 kredietkaart     
      
Huurlasten   
Te betalen alimentatie  
Niet bovenvermelde schulden  
Andere kredieten in aanvraag?                                                                                                                                                        JA/NEE 
Heeft u al een Renteloos Renovatiekrediet lopen bij uw bank voor deze woning? JA/NEE 
Heeft u al een Vlaamse energielening of Energielening+ lopen bij uw Energiehuis voor deze woning? JA/NEE 

 
 

 

Investering en te lenen bedrag 
Kostprijs van de geplande investering: 
Bedrag aanvraag lening (min. 1.250 –  max. 60.000 euro): 
Gewenste duurtijd (max. 300 maanden): 
 
 
 

 euro 
 euro 
 maanden 

Opnameperiode na ondertekening akte (max. 36 maanden) 
 

 maanden 
Rekeningnummer IBAN voor domiciliëring bij 
kredietafbetaling 

BE꙱꙱  ꙱꙱꙱꙱  ꙱꙱꙱꙱  ꙱꙱꙱꙱ 
 

Gewenste dag voor de domiciliëring (bij: de 1ste, de 4de,…)   dag maand 

Indien kostprijs hoger dan aangevraagd bedrag, 
hoe zal u het resterende bedrag financieren?  

 spaargeld 
 andere lening 
 andere: ………………………………….. 

  

Gegevens woning  
Bouwjaar woning (ouder dan 15 jaar!)  

Huidige verwarming:  elektriciteit                                   
 aardgas 
 stookolie 
 andere: ………………………………….. 
 EPC-attest / score (indien beschikbaar)  

EAN-code elektriciteitsmeter 6 541  ꙱꙱꙱  ꙱꙱꙱  ꙱꙱꙱  ꙱꙱꙱  ꙱꙱꙱  
6 De EAN-code bestaat uit 18 cijfers en begint met 54. U vindt uw EAN-code op de energiefactuur van uw leverancier of op de sticker op 
de meterkast. 
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Cat. Geplande werken oppervlakte prijsindicatie 

I Dak (isolatie en renovatie)……. ……. (doe-het-zelf toegestaan voor dakisolatie) m² € 

II Buitenmuur (isolatie en renovatie) m² € 

III Renovatie van het buitenschrijnwerk (ramen en deuren) m² € 

IV Vloeren en funderingen (isolatie en renovatie, vochtbestrijding) m² € 

V Binnenrenovatie (binnenmuur, plafond, trap) – max. 5.000 euro, excl. btw                    
(doe-het-zelf toegestaan) 

m² € 

VI Elektriciteit en sanitair - max. 7.500 euro, excl. btw ……..(doe-het-zelf toegestaan)  € 

VII (Hybride) of geothermische warmtepomp € 

VIII Warmtepompboiler 
 

€ 

IX Zonneboiler € 

X Gascondensatieketel (enkel voor doelgroep IC3 en verhuur via SVK). 
 

€ 

XI Zonnepanelen (dakisolatie (Rd ≥ 3,0 m2K/W) en geen enkel glas!) 
Opgelet: thuisbatterij is niet financierbaar! 
 
 

m² € 

 
X Bijlagen - volgende documenten (kopie of digitaal) zijn nodig om uw aanvraag te kunnen behandelen. 

 Volledig ingevuld aanvraagformulier 

  Attest “Bewijs gezinssamenstelling” 

 Kopie van voor- en achterkant van de identiteitskaart(en) 

  Loonfiches, pensioenfiches, uitkering,… (bewijzen of bankuittreksel) van laatste 3 maand 

 Andere inkomsten (kindergeld, alimentatie,…): attesten, bewijzen of bankuittreksel 

 Laatst beschikbare aanslagbiljet personenbelasting (niet de aangifte) 

 Bewijs eigendomstitel (akte aankoop/schenking/erfenis van de woning) 

 Enkel voor eigenaar-verhuurder via SVK: huurovereenkomst of intentieverklaring 

 Enkel voor particuliere eigenaar-verhuurder: verklaring op eer inzake korting op maandelijkse huurprijs (zie bijlage A) 

 Laatste jaarafrekening energieleverancier (elektriciteit en aardgas indien van toepassing) 

 Offertes voor de beoogde werken (maximum 3 maanden oud bij aanvraag) 

 Ondertekende verklaring op eer bij het plaatsen van zonnepanelen (zie bijlage B) 

 Akkoord aanvraag en ontvangst Mijn VerbouwPremie door het Energiehuis (zie bijlage C) 

 
 
 
 

De organisatie verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor 
meer informatie hierover kijkt u op www.so-lva.be/privacy. U vindt daar ook ons contactadres voor al uw vragen 
hieromtrent 

http://www.so-lva.be/privacy
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Akkoord kredietnemer(s) 
De kredietnemer heeft het reglement van Energiehuis SOLVA gelezen en bevestigt hierbij dat hij/zij akkoord gaat met dit reglement 
en dat het project zal voldoen aan de bepalingen uit dit reglement. De kredietnemers verklaren volledige en juiste informatie te 
hebben verstrekt, eveneens verklaren zij juiste en volledige informatie te hebben ontvangen in verband met de beoogde 
kredietovereenkomst. De kredietnemers nemen er kennis van dat de op de aanvraag vermelde persoonsgegevens worden 
verzameld en bijgehouden door het Energiehuis SOLVA, Gentsesteenweg 1B, 9520 Sint-Lievens-Houtem. Deze persoonsgegevens 
worden verwerkt om de kredietwaardigheid van de kredietnemers te beoordelen in uitvoering van Boek VII WER. Om de acties en 
dienstverlening van het Energiehuis SOLVA te verbeteren, kunnen wij u per e-mail vragen om vrijblijvend een 
klanttevredenheidsonderzoek in te vullen.  
 De kredietnemers gaan akkoord dat Energiehuis SOLVA hun persoonsgegevens gebruikt om hen op de hoogte te brengen van 

andere initiatieven van Energiehuis SOLVA met betrekking tot wonen en energie (vb. groepsaankopen, infomomenten, info over 
premies). U kan zich op ieder moment eenvoudig uitschrijven als u geen interesse meer heeft. 
 

Voor inzage van hun persoonsgegevens of voor de correctie van gebeurlijke foutieve, onbelangrijke of onvolledige gegevens, kunnen 
de kredietnemers contact opnemen met de houder van het bestand en dit conform aan de wettelijke bepalingen. De raadpleging 
van het Openbaar Register van de automatische verwerking van persoonsgegevens kan gebeuren bij de 
Gegevensbeschermingsautoriteit met adres Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, telefoon +32(0)2 274 48 00, e-mail: contact@apd-
gba.be. 
 
Energiehuis SOLVA waarborgt de juistheid van de identiteitsgegevens die door haar werden opgenomen aan de hand van de 
Belgische identiteitskaart. Het Energiehuis verklaart dat de overige inlichtingen waarheidsgetrouw en volledig zijn en dat ze 
eveneens op basis van originele documenten, werden opgenomen als goede huisvader. Het Energiehuis verklaart eveneens dat de 
bemiddeling van het krediet niet tot stand is gekomen met behulp van of in hoedanigheid van een onderagent, dat het Energiehuis 
een solvabiliteitsonderzoek heeft gedaan en dat het Energiehuis de kredietaanvraag niet heeft opgesplitst. Het Energiehuis bevestigt 
dat volledig werd voldaan aan de verplichtingen opgenomen in Boek VII WER. 
 
Indien u behoort tot de laagste inkomenscategorie INC3 van de Mijn VerbouwLening is het Energiehuis wettelijk verplicht om 
advies op te vragen aan het OCMW over de financiële haalbaarheid van een mogelijke kredietverstrekking. 
 
 Ik verklaar volledige inzage gegeven te hebben in mijn inkomsten aan de hand van het laatst beschikbare aanslagbiljet en andere 

gevraagde bewijzen.  
 
 Ik verklaar juiste en volledige informatie te hebben ontvangen met de beoogde kredietovereenkomst en ga akkoord met het 

kredietreglement. 
 

 Ik geef aan geen Politiek Prominent Persoon (PPP), familielid van een Politiek Prominent Persoon of naaste geassocieerde van 
een Politiek Prominent Persoon te zijn. 

 

 Ik verklaar dat de uit te voeren werken zullen voldoen aan de specifieke voorwaarden om de Mijn VerbouwPremie/premie van 
    

 
                     

Datum:  ……………………………………………. 

Naam en handtekening kredietnemer 1 Naam en handtekening kredietnemer 2 



Gentsesteenweg 1 B, 9520 Sint-Lievens-Houtem | energiehuis@so-lva.be | 053 646 520 | www.so-lva.be/energiehuis  20221110 
  6  

 

  

U bezorgt de volledig ingevulde kredietaanvraag met de vereiste bijlagen bij voorkeur per e-mail aan het Energiehuis via 
energiehuis@so-lva.be. 
 
Alle documenten dienen te worden ingescand en aangeleverd in PDF-formaat. De documenten moeten goed leesbaar 
zijn en de bijlagen duidelijk benoemd. Het aanvraagformulier dient in één document te worden aangeleverd. 
 

Indien dit niet mogelijk is voor u, kan u uw aanvraagdossier ook per post opsturen naar SOLVA, t.a.v. Mijn 
VerbouwLening, Gentstesteenweg 1B te 9520 Vlierzele. 

Energiehuis SOLVA – Mijn VerbouwLening 
Gentsesteenweg 1 B  
9520 Sint-Lievens-Houtem 
 

U ontvangt vervolgens een ontvangstbevestiging. 
 

Bij vragen helpen we u graag verder telefonisch 053/646 520 of per e-mail energiehuis@so-lva.be, of op afspraak aan 
het woon- en energieloket in uw gemeente.  
 
Mijn VerbouwLening is combineerbaar met andere premies of subsidies. Het krediet kan u echter niet inbrengen voor 
een belastingvermindering. 
 
Verder verloop van uw aanvraag: 

1. Administratieve verwerking van uw dossier 

Na de ontvangst van uw aanvraagformulier met alle vereiste bijlagen wordt uw dossier voorbereid. Dit kan tot 
90 kalenderdagen duren. 

Uw dossier wordt aan de kredietcommissie voorgelegd en vervolgens door het VEKA (Vlaams Energie- en 
Klimaatagentschap) gevalideerd. 

Heeft u vragen over investeringen en/of nood aan technische begeleiding bij uw renovatieproject? Contacteer 
ons dan best op voorhand. Onze renovatiecoach geeft gratis en onafhankelijk advies.   

 

2. Uitnodiging tot ondertekening krediet 

U wordt telefonisch, via e-mail of brief geïnformeerd over de goedkeuring, de voorwaarden tot goedkeuring of 
de weigering van uw kredietaanvraag. Indien uw krediet wordt goedgekeurd, ontvangt u van ons een 
uitnodiging om uw kredietovereenkomst te ondertekenen. 

 

3. Uitvoering van de werken en opname krediet 

Daarna kan u de werken inplannen en (laten) uitvoeren. U beschikt over een periode van 36 maanden na 
ondertekening van de kredietovereenkomst om de werken uit te voeren en de facturen aan te bieden.   

De storting van het krediet op rekeningnummer van de kredietnemer kan pas gebeuren nadat de factuur is 
ingediend bij Energiehuis SOLVA. Indien u voorschotfacturen hebt of verschillende werken laat uitvoeren, kan 
het Energiehuis SOLVA het krediet  in verschillende schijven storten. Facturen dienen (bij voorkeur) per e-mail 
te worden bezorgd via energiehuis@so-lva.be. Gelieve hierbij de namen van alle kredietnemers én het 
kredietnummer duidelijk te vermelden. Opgelet: wij aanvaarden geen facturen die rechtstreeks door  
aannemers worden doorgestuurd. 

mailto:energiehuis@so-lva.be
mailto:energiehuis@so-lva.be
mailto:energiehuis@so-lva.be
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Ik, ondergetekende, ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

woonachtig te ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

verklaar hierbij op eer dat ik: 

• de woning die in het Vlaamse Gewest ligt en waarvoor de verbouwlening wordt aangevraagd, na de uitvoering van 
de werken, zal verhuren aan een gezin of een alleenstaande met een huurovereenkomst voor een woning bestemd 
als hoofdverblijfplaats (zoals vermeld in titel 2 van het Vlaams Woninghuurdecreet van 9 november 2018) en 
waarbij het gezin of de alleenstaande de woning gebruikt als hoofdverblijfplaats; 

 
• in de huurovereenkomst een huurprijs van de woning zal opnemen die maximaal de huurprijs, vastgesteld op basis 

van het gemiddelde van de vork van de webtoepassing, vermeld in artikel 5.111 van de Vlaamse Codex Wonen van 
2021 (ook wel de Huurschatter genoemd) en maximaal 900 euro* bedraagt. De paramaters die worden 
gehanteerd bij het gebruik van de webtoepassing zullen bij de huurovereenkomst worden gevoegd en worden 
voor akkoord ondertekend door de huurder en de verhuurder; 

 
* De huurprijs bedraagt maximaal 1.000 euro (i.p.v. 900 euro) als de woning op het grondgebied van de centrumstad 

Aalst ligt; 
 
• in de huurovereenkomst op deze huurprijs een maandelijkse korting voor een periode van 9 jaar zal toestaan, 

afhankelijk van het ontleend bedrag: 
o tot en met 15.000: 20 euro; 
o van 15.001 tot en met 30.000: 40 euro; 
o van 30.001 tot en met 45.000: 60 euro; 
o van 45.001 tot en met 60.000: 80 euro; 

 
• gedurende de volledige duurtijd van de huurovereenkomst over een geldig conformiteitsattest, als vermeld in 

artikel 3.6 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 zal beschikken. 
 

 

 
In eer en geweten opgemaakt te ………………………………………………………………………………………………………………. 

Datum:………………………… 

Handtekening (voorafgegaan door volledige naam) 
 

 
 
 
 
 
 

Mijn VerbouwLening 2022   
VERKLARING OP EER VERHUURDERS 

Bijlage A  

Opgelet! Dit is een verklaring op eer en geweten, een valse verklaring zal 
leiden tot weigering van uw dossier. Steekproefsgewijs zal er een controle 
plaatsvinden. 
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Adres woning: 

 

…………………………………………………………………………………..…………………… 

…………………………………………………………………………………..…………………… 

 

 
 

Ondergetekende(n), …………………………………………………………………………………………………………. (naam en voornaam) 

verklaart / verklaren hierbij uitdrukkelijk dat:  

 de woning een geïsoleerd dak heeft met een minimum Rd-waarde van 3,0 m2K/W 

 er overal in de woning minstens dubbel glas aanwezig is 

 

Datum:  ……………………………………………. 

Naam en handtekening kredietnemer 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam en handtekening kredietnemer 2 

Mijn VerbouwLening 2022   
VERKLARING OP EER  

BIJ PLAATSING VAN ZONNEPANELEN 
BIJLAGE B 

Opgelet! Dit is een verklaring op eer en geweten, een valse verklaring zal 
leiden tot weigering van uw dossier. Steekproefsgewijs zal er een controle 
plaatsvinden. 
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Adres woning: 

 

…………………………………………………………………………………..…………………… 

…………………………………………………………………………………..…………………… 

 

 

 

Ondergetekende(n), …………………………………………………………………………………………………………. (naam en voornaam) 

gaat(n) akkoord dat:  

het Energiehuis SOLVA de Mijn VerbouwPremie en/of premie voor zonnepanelen bij netbeheerder Fluvius aanvraagt, 
in naam van en voor rekening van de kredietnemer en deze gebruikt als een vervroegde terugbetaling van de Mijn 
VerbouwLening. 
 

Ik wens het bedrag te gebruiken om:  

 de terugbetalingstermijn  in te korten 

 het maandelijkse bedrag te verlagen 

 

 

Datum:  ……………………………………………. 

Naam en handtekening kredietnemer 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam en handtekening kredietnemer 2 

 

 

 

Mijn VerbouwLening 2022   
AKKOORD GEBRUIK PREMIES VOOR 

VERVROEGDE TERUBETALING KREDIET 
BIJLAGE C 

Opgelet! Dit is een verklaring op eer en geweten, een valse verklaring zal 
leiden tot weigering van uw dossier. Steekproefsgewijs zal er een controle 
plaatsvinden. 


