
Energie besparen? 
Sluit nu een gunstige duurzaamheidslening af! 

Alle inwoners van gemeente Heumen die duurzame verbeteringen  
aanbrengen aan of in hun woning, kunnen gebruikmaken van gunstige 
duurzaamheidsleningen.  

Informatie voor  

huiseigenaren 



Twee soorten leningen 
Als particuliere huiseigenaar kunt  

u kiezen tussen een ‘gewone’ lening van 
minimaal € 2.500 tot maximaal € 25.000  
of een hypothecaire lening van minimaal  
€ 25.000 tot maximaal € 75.000.  
De leningen zijn beschikbaar voor zowel 
bestaande als voor nieuwe woningen 
waarvan de bouw nog niet klaar is.  
Voordat we leningen toekennen, vindt  
een BKR-toetsing plaats. 

 Voor welke duurzame verbeteringen 
kunt u een lening afsluiten? 

Voor bestaande woningen gaat het om 
isolatiemaatregelen, de installatie van 
zonneboilers, HR++-glas, warmtepompen 
of warmteterugwinningsystemen.  
Ook kunt u de lening bijvoorbeeld 
gebruiken voor de aanleg van groene 
daken, energieopslagsystemen en 
inductiekookplaten. 

Bij nieuwbouwwoningen gaat het om 
bouw- en installatietechnische 
maatregelen om de Energie Prestatie 
Coëfficiënt (EPC) van de woning te 
verbeteren naar een niveau dat verder gaat 
dan de geldende wettelijke norm. Dit met 
gebruik van duurzame (bouw)materialen.  

 Het zonnepanelenproject in de 
gemeente Heumen 

Het zonnepanelenproject van gemeente 
Heumen neemt u alle zorg rondom 
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installatie, beheer en onderhoud van 
zonnepanelen uit handen. U krijgt 15 jaar 
garantie op het hele systeem en het 
rendement. Het zonnepanelenproject biedt 
de keuze uit twee typen  zonnepanelen. 
Heeft u andere wensen, dan kunt u er ook 
voor kiezen uw zonnepanelen te 
financieren met de duurzaamheidslening.  
 
Meer informatie 
Lees meer over het zonnepanelenproject op: 
www.heumen.nl/zonnepanelenproject. 

Kijk voor een volledig overzicht van de 
duurzaamheidsmaatregelen waarvoor u een 
voordelige lening kunt afsluiten op onze 
website:  
www.heumen.nl/duurzaamheidsleningen 
Ook kunt u daar de volledige regeling 
nalezen. 

Gratis advies en informatie 
Voor informatie en gratis advies over 
duurzaam bouwen, energiegebruik
en energiebesparing kunt u terecht  
bij het Loket Duurzaam Wonen Plus. 
Iedere donderdag is er een inloop-
spreekuur van 9.00 - 12.30 uur  
in het gemeentehuis (Kerkplein 6  
in Malden). U kunt ook mailen naar 
 info@duurzaamwonenplus.nl. 


