
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Duurzaamheidslening aanvragen (nieuwbouwwoning)

 1. Gegevens (contactpersoon) aanvrager

du
ur

zn
b/

1
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

Bouwt u de woning in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap?

 ja
 nee

 2. Maatregelen

De Duurzaamheidslening wordt verleend voor de duurzaamheidsleningen, die eraan 
bijdragen dat de nieuwbouwwoning een EPC van 0 krijgt.



Duurzaamheidslening aanvragen 
(nieuwbouwwoning)

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

 kopie van de koop-/aannemingsovereenkomst van de nieuw te bouwen woning

 in de koop-/aannemingsovereenkomst een specificatie van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen 
 de meerprijs hiervan en een onderbouwing van de te realiseren energieprestatienorm

 de energieprestatienorm die tenminste aan EPC 0 voldoet. Dit moet worden aangetoond door een 
 erkend en onafhankelijk bedrijf

 een planning van de uitvoering van de nieuwbouwwerkzaamheden

 omgevingsvergunning

Let op: indien u de nieuwbouwwoning in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap bouwt moet u óók de 
volgende stukken meesturen:

 aanneemovereenkomst met een goedgekeurde garantieregeling ten behoeve van afbouwgarantie

 overzicht van de stichtingskosten, hieronder vallen: 
 - de kosten van de onroerende installaties 
 - de kosten van de risicoverrekening 
 - het architectenhonorarium 
 - de kosten van dagelijks toezicht 
 - de kosten van aansluiting op de nutsvoorzieningen 
 - de legeskosten 
 - de omzetbelasting

 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)


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 (nieuwbouwwoning)
 1. Gegevens (contactpersoon) aanvrager
duurznb/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
Bouwt u de woning in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap?
 2. Maatregelen
De Duurzaamheidslening wordt verleend voor de duurzaamheidsleningen, die eraan bijdragen dat de nieuwbouwwoning een EPC van 0 krijgt.
Duurzaamheidslening aanvragen
(nieuwbouwwoning)
 3. Met deze aanvraag moet u de volgende stukken meesturen.
Let op: indien u de nieuwbouwwoning in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap bouwt moet u óók 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)
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