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Mijn VerbouwLening: Vereniging van Mede-Eigenaars, niet-

commerciële instellingen of coöperatieve 

vennootschappen (bijvoorbeeld VZW’s) 

Kredietgever: WVI, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge 

Belangrijk: De gegevens die je hier invult, worden gebruikt om de 

kredietwaardigheid te beoordelen. WVI behandelt deze 

gegevens met respect voor de privacy.  

 

1. Identiteit kredietaanvrager  

1.1 Rechtspersoon 

Naam en vorm vereniging……………………………………………………….……………….…… 

Doel van de vereniging………………………………………………………………………………… 

Maatschappelijke zetel 

Straat en nummer………………………………………………………………………….………….. 

Postcode en gemeente………………………………………………………………………………... 

Exploitatiezetel (indien verschillend) 

Straat en nummer………………………………………………………………………….………….. 

Postcode en gemeente………………………………………………………………………………... 

Oprichtingsdatum………………………………...………………………….……………………….… 

Ondernemingsnummer………………………………………………………………………………… 

Rekeningnummer: BE   _   _   /   _   _   _   _   /   _   _   _   _   /   _   _   _   _     

(waarop wij het bedrag van de lening mogen storten. We kunnen eventueel ook rechtstreeks 
aan de aannemer storten) 
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1.2 vertegenwoordiger(s) / zaakvoerder(s) (aub 1 blad per persoon invullen) 

Naam en voornaam………………………………………………………………………………….… 

Geboortedatum en- plaats.….………………………………………………………………………… 

Rijksregisternummer   _   _      _   _      _   _   /   _   _   _   /   _   _    

Nummer identiteitskaart   _   _    _    /   _   _   _   _   _   _   _   /   _   _    

Vervaldatum identiteitskaart   _   _   /   _   _   /   _   _   _   _   

Nationaliteit…………………………………………………………………………………………….. 

(Beroeps)activiteit……………………………………………………………………………………… 

Woonplaats 

Straat en nummer………………………………………………………………………….………….. 

Postcode en gemeente………………………………………………………………………………... 

Exploitatiezetel (indien verschillend) 

Straat en nummer………………………………………………………………………….………….. 

Postcode en gemeente………………………………………………………………………………... 

Telefoon en/of GSM....…………………..…………………….………………………………………. 

Mailadres……………....………………………………………….………………………………….… 
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1.3 samenstelling bestuursorganen 

1.3.1 Raad van Bestuur 

Bestuurders Naam Voornaam Rijksregisternummer 

1 
   

2    

3    

4    

Dagelijks 
bestuur /  
afgevaardigd 
bestuurder 

   

zaakvoerder 
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2. Bestaande schuldenlast van de kredietaanvrager  

 

Bestaande kredieten / in aanvraag Krediet 1 Krediet 2 Krediet 3 

Bedrag in euro 
   

Resterend saldo    

Looptijd in jaren    

Doel    

Terugbetalingswijze (opties) 

1. Vast kapitaal 
   

      Degressieve  intresten    

2. Vast (kapitaal + intresten)    

      Periodiciteit van de vervaldagen    

      Datum 1ste vervaldag 
   

 

Gegeven waarborgen per krediet: 

Krediet 1……………......………………………………………….………………………………….… 

Krediet 2……………......………………………………………….………………………………….… 

Krediet 3……………......………………………………………….………………………………….… 

  



 
           Kredietaanvraagformulier 2022 

 
 versie 1   5  

 

1. Gegevens van het gebouw / de lokalen 

Adres…..………………………..................................................................................……………. 

Bouwjaar: ………………………………………….……………………………………...………….… 

Type…………………………………………………………………………….………….................... 

Aantal wooneenheden: ……………………………………………………………………………….. 

Kredietaanvrager heeft een zakelijk recht op het gebouw dat voor eigen gebruik aangewend 
wordt 

Woning wordt verhuurd via een SVK 

Woning wordt verhuurd via geconventioneerde huur (particuliere huur met limieten en 
korting) 

2. De energielening 

Te ontlenen bedrag (€ 5.000 - € 60.000 + 25.000 per wooneenheid indien VME) 

........................................................... 

Bedrag eigen inbreng:……………………………………………………………………………….. 

Bedrag totaal investering:…………………………………………………………………………… 

Omschrijf het doel van het krediet:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Op hoeveel tijd wil je de lening terugbetalen? (tussen 1 jaar en 25 jaar)……………................. 
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3. De investering(en)  

RENOVATIE 

 
 

  Dakrenovatie 
 

  Renovatie van buitenschrijnwerk 
 

  Buitenmuurrenovatie 
 

  Renovatie vloeren en funderingen 
 

  Binnenrenovatie (maximumbedrag 5000 EUR + BTW) 
 

  Elektriciteit en sanitair (maximumbedrag 7500 EUR + BTW) 
 

  (Hybride) warmtepomp 
 

  Warmtepompboiler 

  Zonneboiler 
 

  Condensatieketel op gas (enkel voor verhuur via sociaal verhuurkantoor) 
 

  PV Zonnepanelen (verklaring op eer in te vullen) 

DOE-HET-ZELF 

 
 
 

 

Enkel in de categorieën ‘elektriciteit en sanitair’ en ‘binnenrenovatie’ zijn werken als doe-
het-zelver toegelaten, en kunt u ook voor deze werken de Mijn VerbouwLening 
aanvragen.  
 

NIEUWBOUW 

  

Nieuwbouw komt niet in aanmerking voor Mijn VerbouwLening. 
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4. Bijlagen 

Verplicht toe te voegen indien van toepassing: 

 een kopie van de voor- en achterkant van de identiteitskaart van alle natuurlijke 
personen die in dit dossier worden vermeld en die gemachtigd zijn de 
kredietaanvrager-rechtspersoon te verbinden 

 een kopie van de bestaande kredietcontracten en de aflossingstabellen 
 statuten van de (nieuw op te richten) rechtspersoon 
 een kopie van de offerte(s) van de uit te voeren werken 
 gedetailleerde balansen en resultatenrekening van het laatste jaar in hoofde van de 

vereniging of coöperatieve vennootschap (jaarrekening)  
 oprichtingsakte, bewijs aanleveren wie gemandateerd is een verbintenis aan te gaan 
 Als je wil lenen voor zonnepanelen: de verklaring op eer dat het gebouw voldoet aan 

de 2 voorwaarden. 
 Bewijs dat het gebouw ouder is dan 15 jaar (uittreksel kadaster, afdruk Woningpas) 

of: 
 Bewijs dat het gebouw vóór 1/1/2014 aangesloten was op het 

elektriciteitsdistributienet of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 
handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend, de woning of het gebouw 
voldoet aan de op haar van toepassing zijnde EPB-eisen en de EPB-aangifte is 
ingediend binnen de decretaal voorziene termijn (in geval van investeringen in 
zonneboiler, (hybride) warmtepomp, warmtepompboiler, zonnepanelen). 

 Huurbelofte of – overeenkomst met sociaal verhuurkantoor 
 Huurovereenkomst met expliciet vermelde maximale huurprijs en maandelijkse 

korting 
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5. Verklaring op eer kredietaanvrager(s): 

Er zijn geen openstaande schulden op vlak van RSZ en BTW. 

Datum:…………………………………………………………………………………………………. 

Naam:………………………………………………………………………………………………….. 

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

Handtekening(en): 

 

 

 

 

 

 

Onderteken het aanvraagformulier als bewijs dat de informatie die je hebt ingevuld correct is. 
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6. Ondertekening 

De kredietaanvrager(s) verklaren volledige en juiste informatie te hebben verstrekt. Zij 
verklaren eveneens  juiste en volledige informatie te hebben ontvangen in verband met de 
beoogde kredietovereenkomst. Zij nemen er kennis van dat de op de aanvraag vermelde 
persoonsgegevens verzameld en bijgehouden worden door het Energiehuis WVI. 

De kredietaanvrager(s) stemmen ermee in dat de kredietgever op elk moment kan 
controleren of volledige en juiste informatie werd verstrekt en dat de werken waarvoor geld 
werd ontleend, werden uitgevoerd. De eindverantwoordelijkheid voor de conformiteit van de 
werken met de toekenningsvoorwaarden van Mijn VerbouwLening blijft bij de 
kredietaanvrager(s) 
De kredietaanvrager(s) stemmen ermee in dat de kredietgever alle informatie kan inwinnen 
om de kredietwaardigheid van de kredietnemer(s) te beoordelen. 

Wanneer u naast Mijn VerbouwLening ook in aanmerking komt voor Mijn VerbouwPremie, 
zal het Energiehuis waar u de lening afsluit, in uw naam en voor uw rekening Mijn 
VerbouwPremie (en/of de premie voor zonnepanelen) aanvragen en vervolgens ontvangen. 
Daarna zal het Energiehuis de ontvangen premie aftrekken van het nog terug te betalen 
bedrag van de lening. Mijn VerbouwPremie wordt zo gebruikt als een vervroegde 
terugbetaling van de Mijn VerbouwLening. 

Gedaan te ………………….………………………….op datum...............……………….………. 

 

Gemandateerde……………………………………………………………………………………… 

Van VME……………………………………………………………………………………………… 

 + handtekening(en)  (s) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Bezorg dit alles per post of mail aan: 

WVI 
Baron Ruzettelaan 35 

8310 Brugge 
energiehuis@wvi.be 

tel. 050/64.16.06 
 

Bedankt voor je aanvraag!  
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Verklaring op eer  
 
(verplicht in te vullen indien men een energielening aanvraagt  
voor het plaatsen van zonnepanelen) 
 
 
Datum: …………………………………………. 
 
 
Gemandateerde (naam + voornaam) ………………………..…………………………….. 
Hierbij verklaren wij dat de woning: 
  - een geïsoleerd dak heeft (met Rd-waarde 3 m²K/W) 

- geen enkel glas meer heeft  
 
 

Ondertekend  

door gemandateerde 

 

 

 

 

 

 

 

 


