
Lijst te verzamelen documenten energielening: 

 

 

Indien u een aanvraag zou willen doen voor een goedkope lening, dan is het handig om 

alvast volgende documenten te verzamelen en mee te brengen: 

 

- uw identiteitskaart (en die van uw partner) 

- uw meest recente aanslagbiljet van de belastingen (+ alle bijlagen) 

- bewijs van inkomsten: 

 indien u werknemer bent:  uw 3 meest recente loonfiches (en die 

van uw partner) 

 een bewijs van uw ontvangen vakantiegeld (en dat van uw 

partner) 

 een bewijs van uw ontvangen eindejaarstoelage (en dat van 

uw partner) 

 indien u een tussenkomst krijgt van de RVA:  bewijs van de 3 meest 

recente betalingen van de RVA 

 indien u zelfstandig bent: recentste jaarafrekening (op te vragen bij 

uw boekhouder) 

 indien u een ziekte-uitkering krijgt: een bewijs van de laatste 3 

betalingen van het ziekenfonds 

 indien u gepensioneerd bent: een bewijs van de 3 meest recente 

betalingen 

 indien u kinderen ten laste heeft: een bewijs (bankuittreksel) van 

ontvangst van kindergeld (1 is voldoende) 

 indien u inkomsten heeft die voortvloeien uit de verhuur van 

onroerende goederen: een kopie van de huurovereenkomst. 

 Indien u andere inkomsten heeft (bv groene stroomcertificaten): 

bewijs van ontvangst  

- uw meest recente eindafrekening van elektriciteit en de bijhorende bijlagen bij de 

afrekening. 

- uw meest recente eindafrekening van gas en de bijhorende bijlagen bij de 

afrekening.  

- uw meest recente factuur van stookolie 

- gegevens in verband met andere lopende leningen  

(type krediet / kredietgever / aangevraagd bedrag / opgenomen bedrag/ bedrag per 

maand ) 

- een offerte van de werken die u zult uitvoeren  

 

 



Voor een vlotte opmaak van een dossier is het van belang dat de offertes voldoende 

informatie bevatten.  

 

Gelieve aan uw aannemer te vragen dat uw offerte ook volgende gegevens bevat:  

 bij de uitvoering van dakisolatiewerken: R-waarde van de isolatielaag + 

oppervlakte van het dak  

 bij het plaatsen van een condensatieketel:  fabrikant van de ketel + type ketel  

 bij het plaatsen van hoogrendementsbeglazing: U-waarde van het glas + U-waarde 

van het schrijnwerk + afmetingen van de ramen/glas.  

 bij het plaatsen van muurisolatie: R-waarde van de isolatielaag + oppervlakte te 

isoleren muur  

 bij het plaatsen van vloerisolatie: R-waarde van de isolatielaag + oppervlakte van 

de te isoleren vloer 

 bij het plaatsen van een zonneboiler: merk en type van het toestel, inhoud 

boilervat en oppervlakte van de collectoren en type collectoren, verbruik. 

 bij het plaatsen van een pelletkachel: merk en type van het toestel, technische 

fiche met vermelding van het rendement (voorwaarde: min. 88 à 89 % 

rendement). 

 

Enkel dié zaken die rechtstreeks te maken hebben met de uitvoering van de 

energiebesparende maatregel komen in aanmerking om ontleend te worden. 

  

 

Bijvoorbeeld:  

 als u nieuwe ramen plaatst: het uitbreken van oude ramen, plaatsen van nieuwe 

ramen (glas + schrijnwerk) komt in aanmerking, de afwerking ervan,... 

Vliegenhorren en rolluiken die u erbij plaatst komen NIET in aanmerking om te 

ontlenen !  

 Indien u een nieuwe stookketel plaatst dan komen normaal gezien alle facetten uit 

de factuur in aanmerking (verwijderen oude ketel, plaatsen nieuwe ketel en 

eventuele nieuwe leidingen die nodig zijn om de ketel te laten werken,... het 

plaatsen van bv een nieuwe bijkomende radiator en de leidingen er naar toe 

komen sinds kort ook in aanmerking. Indien u een nieuwe kamerthermostaat zou 

plaatsen, dan komt dit ook in aanmerking (ook de leidingen er naar toe).  

 bij het plaatsen van vloerisolatie: de isolatie komt in aanmerking om te ontlenen + 

de uren om die te plaatsen. De nieuwe vloerbedekking + de kostprijs van de 

werkuren om die te plaatsen kan echter niet ontleend worden. 

Er kan maximaal 10.000 euro ontleend worden per woning. De maximum ontleentermijn 

is 5 jaar (u kiest zelf of u ontleent op 5 jaar of minder lang). 

Er is ook de mogelijkheid om uw lening vervroegd af te betalen. 



  

Let wel:  

slechts onder strikte voorwaarden kan een voorschotfactuur gedateerd van voor de 

aanvraag van uw lening uitbetaald worden!  

Contacteer ons dus tijdig! 

  

Indien u een aanvraag zou willen doen voor dergelijke lening (dit wordt opgemaakt op 

afspraak) of indien u nog vragen heeft, dan mag u ons steeds contacteren. 

 

 

 

 

 

 

Nele Heytens 

Ambtenaar Welzijnsaspecten 

Cel Welzijn 

Vanackerestraat 16 

8560 Wevelgem 

056/ 433 416 

nele.heytens@wevelgem.be  

mailto:nele.heytens@wevelgem.be

