
De 
Duurzaamheids-
leningen
Bespaar energie én geld



Energie én geld besparen…wie wil dat niet? 

Energiebesparing kan vrij kostbaar zijn,

daarom biedt de gemeente Nijmegen de 

Duurzaamheidslening aan. Deze lening maakt 

het financieel aantrekkelijk om te investeren 

in energiebesparende maatregelen, want 

de rente ligt lager dan de marktconforme 

hypotheekrente. Deze lening geldt zowel 

voor bestaande als voor nieuw te bouwen 

woningen. 

De Duurzaamheidslening: 
investeren in besparing
Zonnepanelen, zonneboiler, warmtepomp, 
groendak of woningisolatie: allemaal 
energiebesparende maatregelen 
die u kunt financieren met de 
Duurzaamheidslening.
Met deze maatregelen bespaart u direct 
op de energiekosten. Wanneer de lening 
is afgelost, profiteert u blijvend van een 
lagere energienota! 

Wat zijn de regels?
• U kunt minimaal € 2.500,- lenen en 

maximaal € 25.000,-;
• De maximale looptijd van de lening is 

15 jaar;
• Uw aanvraag wordt getoetst bij het 

Bureau Krediet Registratie (BKR);
• De gemeente zorgt voor betaling van 

de nota’s;
• U bent particuliere eigenaar van de 

woning;
• De Duurzaamheidslening is 

er ook voor monumenten en 
beschermde stadsgezichten en 
nieuwbouwwoningen.

De voordelen op een rij
• Uw energierekening gaat direct omlaag

• U betaalt een lage rente
• Uw huis wordt meer waard
• U bevordert met minder energieverbruik een schoner milieu



Coëfficient (EPC) van 0 krijgt, 
komt u in aanmerking voor deze 
Duurzaamheidslening. 

Waarom zou u lenen? 
Een verbouwing of renovatie kost veel 
geld. Vaak sluiten woningeigenaren 
leningen af tegen een hoge rente. Of 
ze vragen een extra hypotheek aan. 
De gemeente wil graag dat u duurzaam 
verbouwt en zorgt er daarom voor dat u 
gunstig en betrouwbaar kunt lenen.

De lening aanvragen 
• Digitaal via www.nijmegen.nl, 

zoekterm: Duurzaamheidslening. 

U kunt het aanvraagformulier ook 

downloaden en opsturen met de 

bijlagen.
• Bij Loket Duurzaam Wonen+. 

De adviseur helpt u graag met 
informatie over deze regeling en het 
invullen van het aanvraagformulier. 

Wat kunt u met de lening doen?
U kunt de lening gebruiken voor het 
installeren, plaatsen en aanbrengen van 
onder meer:

• zonnepanelen
• zonneboiler
• dak- en vloerisolatie
• HR++ glas
• gevel- en spouwmuurisolatie
• lage temperatuur verwarmingssysteem
• warmtepomp
• groendak
• warmteterugwinning uit 

ruimteventilatielucht en/of douchewater
• pelletkachel of –ketel
• energiemonitoringssysteem
• infrarood warmtesysteem 
• en andere maatregelen

De volledige lijst van 23 maatregelen 
vindt u op www.duurzaamwonenplus.nl/
nijmegen. 

Ook voor nieuwbouwwoningen
Gaat u een woning (laten) bouwen? En wilt 
u deze woning nóg energiezuiniger maken 
dan wettelijk is voorgeschreven? Als de 
woning daardoor energieneutraal wordt 
en een zogenaamde Energieprestatie 

• Het aanvraagformulier vindt u op 

• www.nijmegen.nl, zoekterm: 

Duurzaamheidslening



Loket Duurzaam Wonen Plus
Bij Loket Duurzaam Wonen+ kunt u 
terecht voor informatie en persoonlijk 
advies over maatregelen voor een 
energiezuiniger en duurzamer huis. 
De adviseur kan u informeren en helpen 
bij het aanvragen van de 
Duurzaamheidsleningen en subsidies.

Loket Duurzaam Wonen+ bevindt zich in 
de Stadswinkel, Mariënburg 30, Nijmegen.

U kunt zelf een afspraak inplannen via  
www.nijmegen.nl onder contact. Of bel 
met 14 024. Hier kunt u ook terecht met 
vragen. Of stuur een e-mail naar: 
info@duurzaamwonenplus.nl.

Combinaties met andere regelingen
Denk eens aan het afkoppelen van uw 
regenwater, zodat de riolering minder 
wordt belast en u dit schone water kunt 
gebruiken in uw tuin. Voor deze 
maatregel is een subsidie beschikbaar 
net als voor de aanleg van een groendak.

Ook voor non-profit organisaties
Om hun gebouw(en) te verduurzamen is 
er voor non-profit organisaties ook een 
Duurzaamheidslening (stimuleringslening). 

Meer informatie vindt u via www.nijmegen.nl, 

zoekterm: Duurzaamheidslening.

Investeringssubsidie Duurzame 
Energie
Wilt u een pelletkachel, biomassaketel, 

warmtepomp of een zonneboiler 

plaatsen? Dan biedt de rijksoverheid 

een aantrekkelijke subsidieregeling aan. 

Kijk voor meer informatie op 

www.rvo.nl/isde.

Dit is een uitgave van de gemeente Nijmegen. Aan deze folder kunnen geen 
rechten worden ontleend. Op www.nijmegen.nl, onder 

Duurzaamheidslening, vindt u de officiële tekst van deze regeling. 
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