
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Duurzaamheidslening aanvragen (bestaande woning)

 1. Gegevens (contactpersoon) aanvrager

du
ur

zb
w
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7
1
2
2
0
1
5

voorletters en achternaam

straat en huisnummer

e-mailadres

(mobiel) telefoonnummer

postcode en woonplaats

IBAN

ten name van

Bent u de enige eigenaar van de woning?

 ja
 nee, de mede-eigenaar is:

voorletters en achternaam

Waar worden de duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd?

 op het hierboven genoemde adres
 op een ander adres namelijk: 

straat en huisnummer

postcode en woonplaats

Heeft u eerder gebruik gemaakt van de Duurzaamheidslening?

 ja
 nee

Is de woning aangemerkt als een monument of beschermd stadsgezicht?

 ja

 nee

u moet het formulier "Duurzaamheidslening 
aanvragen (monumenten en beschermd stadgezicht)" 
invullen.



 2. Maatregelen

De Duurzaamheidslening kan alleen worden benut voor de uitvoering van de hieronder opgenomen 
maatregelen. Kruis aan welke maatregelen worden genomen en geef hierbij aan wat de kosten zijn 
op basis van definitieve offertes. 
Voeg offerte(s) en/of prijsopgave(n) toe als bijlage.

Maatregel Euro

Combi-zonneboiler voor het verwarmen van tapwater en een
ruimteverwarming of-koeling met behulp van zonlicht,  
bestaande uit één of meer zonnecollectoren en een 
warmteopslagvat met een al dan niet geïntegreerde CV-
brander

Zonneboiler voor het verwarmen van tapwater met behulp 
van zonlicht, bestaande uit één of meer zonnecollectoren en 
een warmteopslagvat

Warmtepompsysteem (WKO, warmtepompboiler, lucht/ 
water warmtepomp)

Kleine windturbine, die geschikt is voor de stedelijke 
omgeving en de daarbij behorende spanningsomvormer

Fotovoltaïsche zonnecellen (bijv. zonnepaneel of -folie en 
de daarbij behorende spanningsomvormer

Lage-temperatuur centraal verwarmingsysteem (LTV) 
waarvan de ontwerp aanvoertemperatuur (T-aanvoer)  
maximaal 55°C bedraagt
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Pelletkachel

Pelletketel

Installatie om warmte uit douchewater terug te winnen

Vloerisolatie/bodemisolatie met een isolatiewaarde (Rd) 
van minimaal 3,5 m2.K/W

Spouwmuurisolatie in een bestaande spouw met een 
isolatiewaarde (Rd) van ten minste 1,3 m2.K/W

Dakisolatie met een isolatiewaarde (Rd) van minimaal 
3,5 m2.K/W

Installatie voor het terugwinnen van warmte uit ruimte- 
ventilatielucht, inclusief het daarbij behorende kanaalwerk 
en de luchtbehandelingskast

Hotfill set voor (af)wasmachine

HR++ glas (Ugl-waarde die kleiner is dan 1,3 W/m2.K)

Gevelisolatie met een isolatiewaarde (Rd) van minimaal  
2,5 m2.K/W
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Maatregel Euro

Energiemonitoringsysteem dat inzicht geeft in het 
elektriciteitsverbruik en/of elektriciteitsopbrengst van de 
woning

Infrarood warmtepanelen ten behoeve van ruimtever- 
warming, gekoppeld aan zonnepanelen of een kleine 
windmolen

Witte dakbedekking 
 

Ramen, buitendeuren en kozijnen ten behoeve van  
isolerende beglazing, zoals in het hierboven genoemde punt. 
Het leenbedrag voor deze maatregel(en) mag maximaal 50% 
van de totale investering voor de ramen, buitendeuren en 
kozijnen bedragen. Indien van hout, dan voorzien van FSC 
keurmerk. Indien de ramen en/of buitendeuren draaiende 
delen hebben, dan moet deze een thermische onderbreking 
hebben.
Energie Prestatie Advies (Maatwerkadvies) uitgevoerd door 
een gecertificeerd adviseur. Een overzicht van maatwerk- 
advies-adviseurs vindt u op de website van QBISnl.nl. Zoek 
daar op BRL 9500 deel 4.

Vegetatiedak, uitgevoerd met drainage- en bescherm/filter- 
laag

Totale lening €

Accusysteem voor de opslag van energie in de woning, 
gekoppeld aan zonnepanelen of kleine windmolen

Totale kosten  inclusief btw €

Totale kosten exclusief btw €

Heeft u voor de bouwactiviteiten een vergunning nodig?

 ja (graag een kopie van de vergunning meesturen

 nee

NB: als u een vergunning nodig heeft moet u die in huis hebben vóórdat u de lening 
      kunt aanvragen, ziw www.omgevingsloket.nl

planning start werk

planning werk gereed



 3. Met deze aanvraag moet u de volgende stukken meesturen.

 4. Verklaring en ondertekening

Met de ondertekening van dit formulier verklaart u dat u alle vragen naar waarheid heeft beantwoord en 
dat u niets heeft verzwegen. 

 offerte(s) en/of prijsopgave(n), aantal: 

datum handtekening aanvrager

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier met de bewijsstukken op naar: 
Gemeente Nijmegen     
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 
Programma Wonen 
Postbus 9105    
6500 HG  Nijmegen   
 
Heeft u nog vragen? Kijk op www.nijmegen.nl/loketduurzaamwonen of bel naar 14024  

Inleveren van het formulier

handtekening 
mede-eigenaar (optioneel)

Duurzaamheidslening aanvragen 
(bestaande woning)


Aanvraag om reclamevergunning
laatl0
14-03-2005
G300
1
26-04-2005
00350501
Aanvraag om reclamevergunning
Stadswinkel, Loket Bouwen

Bouwen en Wonen
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
..\..\..\Gem-logo.bmp
Duurzaamheidslening aanvragen (bestaande woning)
 1. Gegevens (contactpersoon) aanvrager
duurzbw/17122015
voorletters en achternaam
straat en huisnummer
e-mailadres
(mobiel) telefoonnummer
postcode en woonplaats
IBAN
ten name van
Bent u de enige eigenaar van de woning?
voorletters en achternaam
Waar worden de duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd?
straat en huisnummer
postcode en woonplaats
Heeft u eerder gebruik gemaakt van de Duurzaamheidslening?
Is de woning aangemerkt als een monument of beschermd stadsgezicht?
u moet het formulier "Duurzaamheidslening
aanvragen (monumenten en beschermd stadgezicht)"
invullen.
 2. Maatregelen
De Duurzaamheidslening kan alleen worden benut voor de uitvoering van de hieronder opgenomen
maatregelen. Kruis aan welke maatregelen worden genomen en geef hierbij aan wat de kosten zijn
op basis van definitieve offertes.
Voeg offerte(s) en/of prijsopgave(n) toe als bijlage.
Maatregel
Euro
Duurzaamheidslening aanvragen
(bestaande woning)
Duurzaamheidslening aanvragen
(bestaande woning)
Maatregel 
Euro
Totale lening
€
Totale kosten  inclusief btw
€
Totale kosten exclusief btw
€
Heeft u voor de bouwactiviteiten een vergunning nodig?
NB: als u een vergunning nodig heeft moet u die in huis hebben vóórdat u de lening
      kunt aanvragen, ziw www.omgevingsloket.nl
planning start werk
planning werk gereed
 3. Met deze aanvraag moet u de volgende stukken meesturen.
 4. Verklaring en ondertekening
Met de ondertekening van dit formulier verklaart u dat u alle vragen naar waarheid heeft beantwoord en
dat u niets heeft verzwegen. 
datum
handtekening aanvrager
Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier met de bewijsstukken op naar:
Gemeente Nijmegen                                    
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
Programma Wonen
Postbus 9105                           
6500 HG  Nijmegen                  Heeft u nog vragen? Kijk op www.nijmegen.nl/loketduurzaamwonen of bel naar 14024                                                      
Inleveren van het formulier
handtekening
mede-eigenaar (optioneel)
Duurzaamheidslening aanvragen
(bestaande woning)
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