Aanvraagformulier Duurzaamheidslening voor Maatschappelijke Organisaties
1. Gegevens van uw organisatie
•

Naam van de organisatie: ______________________________________________________

•

Adres en huisnummer: ________________________________________________________

•

Postcode en plaats: ___________________________________________________________

•

Naam en voorletters contactpersoon: ____________________________________________

•

Telefoonnummer: ____________________________________________________________

•

E-mailadres: _________________________________________________________________

•

KvK nummer: ________________________________________________________________

2. Is uw organisatie een vereniging of stichting zonder winstoogmerk en met een maatschappelijk
belang? (Onderwijsinstellingen komen helaas niet in aanmerking voor een duurzaamheidslening.)
o Ja, een vereniging zoals hierboven genoemd
o Ja, een stichting zoals hierboven genoemd
o Nee > Helaas komt u niet in aanmerking voor een duurzaamheidslening.
3. Voor/bij welk type gebouw/locatie worden duurzaamheidsmaatregelen getroffen?
o Sportterrein
o Bestaand gebouw, hoofdzakelijk bestemd en in gebruik voor maatschappelijke, religieuze of
sportieve doeleinden
o Op te richten gebouw > Helaas komt u niet in aanmerking voor een duurzaamheidslening.
4. Is dit gebouw of terrein in eigendom van uw organisatie?
o Ja
o Nee > Helaas komt u niet in aanmerking voor een duurzaamheidslening.
5. Wat is het adres van dit gebouw of terrein?
(Alleen in Etten-Leur gevestigde gebouwen of terreinen komen in aanmerking voor een
duurzaamheidslening)
•

Adres en huisnummer: _________________________________________________________
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•

Postcode en plaats: ___________________________________________________________

6. Voor welke duurzaamheidsmaatregel(en) wordt een lening aangevraagd? (meerdere
antwoorden mogelijk)
o Warmtepomp, variant:
o water-water
o lucht-water
o Warmtepompboiler;
o Direct gasgestookte condenserende boiler, waarbij het rendement ten minste 100% op de
onderwaarde bedraagt;
o Direct gasgestookt condenserend warmwaterdoorstroomtoestel, waarbij het rendement ten
minste 100% op de onderwaarde bedraagt;
o HR 107 ketel, of beter;
o Pelletkachel, met een minimaal rendement van 85%;
o Warmteterugwinning uit ventilatie, bestaande uit een warmtewisselaar en eventueel een
luchtbehandelingskast en luchtkanalen;
o Voor sportverenigingen: warmteterugwinning uit douchewater, bestaande uit een
warmtewisselaar die is aangesloten op de douchewaterafvoer of douchebak met
geïntegreerde douchewaterwarmtewisselaar;
o Zonneboiler voor tapwater; bestaande uit een zonnecollector en eventueel een voorraadvat.
o Zonnecollector voor het verwarmen van ruimtes; bestaande uit een zonnecollector en
eventueel een voorraadvat;
o Zonnepanelen, inclusief omvormer en eventueel aanpassing van de meterkast;
o Dakisolatie, inclusief groene daken, met een RC isolatiewaarde van minimaal 3,5 m2 K/W;
o Vloerisolatie, met een RC isolatiewaarde van minimaal 3,5 m2 K/W;
o Gevelisolatie, met een RC isolatiewaarde van minimaal 3,5m2 K/W;
o Spouwmuurisolatie, met een RC isolatiewaarde van minimaal 1,6 m2 K/W;
o HR++ dubbel glas of triple glas, eventueel inclusief vervanging van de kozijnen;
o Energiezuinige binnen- of buitenverlichting, met uitzondering van veldverlichting en
reclameverlichting, in de vorm van LED armaturen of T5 armaturen, eventueel met
schakelmateriaal;
o Voor sportverenigingen: energiezuinige veldverlichting in de vorm van LED armaturen, met
een lichtstroom van ten minste 90 lm/W, met een voorziening voor dynamische
lichtschakeling (per armatuur of mast te schakelen en een regelbare lichtopbrengst),
eventueel inclusief mast en schakelmateriaal.
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7. Wat is de planning voor de uitvoering van de maatregelen?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
8. Wat is de hoogte van het bedrag dat u wilt lenen?
(Voor sportverenigingen geldt een maximum van €100.000 dat in totaal op basis van deze
Verordening kan worden geleend, voor overige maatschappelijke organisaties is dat €50.000.)
__________________________________________________________________________________
9. Kunt u de BTW voor de uitgaven terugkrijgen?
o Ja, volledig
o Ja, gedeeltelijk: _________________________________________________________(uitleg)
o Nee: _________________________________________________________________(uitleg)
10. Verplichte bijlagen
o De statuten van de organisatie
o Uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan drie
maanden)
o Een offerte of koopovereenkomst voor de aangevraagde maatregel
o Een afschrift van overige (te) ontvangen of aangevraagde subsidies en leningen die (mede)
verband houden met de duurzaamheidsmaatregelen
o Voor verenigingen: een goedgekeurd verslag van de ledenvergadering (niet ouder dan één
jaar op moment van de indiening van de aanvraag), waarin het besluit is genomen over de
voorgenomen investering voor de duurzaamheidsmaatregel(en)
o De begroting van het betreffende jaar, de omvang van eventuele reserves en de jaarstukken
van het voorgaande jaar
o Een financieel meerjarenplan waarin de aflossing van de nieuw aangevraagde lening is
opgenomen
Het college kan, met het oog op een goede beoordeling van de aanvraag, nadere gegevens opvragen.
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Verklaring
Met de ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart u:
•
•
•
•

alle gegevens en de bijlagen naar waarheid te hebben verstrekt;
bekend te zijn en zich te houden aan de voorwaarden en verplichtingen zoals bepaald in de
Verordening Duurzaamheidsleningen 2017-2019 Gemeente Etten-Leur;
bereid te zijn alle gewenste informatie te verschaffen aan functionarissen die daartoe zijn
aangewezen;
medewerking te verlenen aan controles.

Ondertekend op ___________________(datum)

Naam: ____________________________________________________________________________
Bestuursfunctie: ____________________________________________________________________

Handtekening: _____________________________________________________________________

Stuur dit formulier, ingevuld en ondertekend, met de bijlagen per post of digitaal naar de gemeente.
Gebruik hiervoor een van de volgende adressen:
Per post

Digitaal

Aan het College van B& W
t.a.v. de afdeling Milieu
Postbus 10100
4870 GA Etten-Leur

Aan het College van B& W
t.a.v. de afdeling Milieu
info@etten-leur.nl

Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u binnen 8 weken een reactie van het college.

* Het college is bevoegd deze termijn uit te stellen. Uit overschrijding van deze termijn kan niet
worden afgeleid dat uw aanvraag is of wordt gehonoreerd.
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