Dit formulier is bestemd voor:

Gemeente Nunspeet, Markt 1
Postbus 79, 8070 AB Nunspeet
Voor inlichtingen:

SVn Stimuleringslening duurzaamheid
bedrijven gemeente Nunspeet
telefoonnummer (0341) 25 99 11

Stimuleringslening duurzaamheid bedrijven gemeente Nunspeet
Met dit formulier kunt u een Stimuleringslening duurzaamheid bedrijven Lening aanvragen.
N.B. Lees a.u.b. eerst de toelichting op de website voordat u het formulier invult:
https://www.nunspeet.nl/stimuleringsleningduurzaamheidbedrijven
Gegevens aanvrager
Bedrijfsnaam:
KVK-nummer:
Straat en huisnummer:
Postcode:
Vestigingsplaats:
Naam voorletters1
Telefoonnummer:
E-mailadres:

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Bent u eigenaar van het bedrijfspand? Ja / Nee
Gaat u werkzaamheden uitvoeren aan de buitenkant van het bedrijfspand of aan een
monument? Controleer dan of u een omgevingsvergunning nodig heeft op
www.omgevingsloket.nl
Gegevens maatregelen
Geef hieronder aan hoeveel maatregelen u wilt treffen en vink deze aan op de laatste
pagina van dit aanvraagformulier. U treft altijd minimaal één energiemaatregel.
O Aantal energiemaatregelen:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
O Aantal klimaatadaptieve maatregelen:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Gegevens uitvoerder(s) (aannemer, installateur of leverancier)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

1

S.v.p. naam invullen van degene die beslissingsbevoegd is
1

Planning en kosten
Startdatum werk:
Totaal (geraamde) kosten excl. BTW:
Totaal (geraamde) kosten incl. BTW:
Kosten SVn2:
Eigen investering3:
Gevraagde hoogte van de lening excl. BTW:

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Bijlagen Bij de aanvraag zijn onderstaande bijlagen toegevoegd:
Uittreksel KVK
Kopie geldig identiteitsbewijs
Kopie van offerte(s) van de treffen maatregelen (maximaal 1 jaar oud). Let er op dat
uit de offerte(s), begroting, of kostenonderbouwing duidelijk blijkt dat de maatregelen
voldoen aan de voorwaarden in de verordening.
kopie benodigde omgevingsvergunning voor zover van toepassing

Verklaring
De aanvragers verklaren bij het invullen van de aanvraag:
Bekend te zijn met de voorwaarden van de ‘Stimuleringslening duurzaamheid
bedrijven gemeente Nunspeet’;
Bekend te zijn met de voorwaarden van SVn, onder meer inhoudende dat er een
kredietswaarigheidstoetsing door SVn zal worden uitgevoerd;
Bekend te zijn met het feit dat de toezegging van de lening geheel of gedeeltelijk kan
worden ingetrokken, wanneer aan één of meer voorwaarden van de gemeentelijke
verordening niet wordt voldaan;
Dat de werkzaamheden waarvoor de ‘Stimuleringslening duurzaamheid bedrijven’
wordt aangevraagd nog niet uitgevoerd zijn;
Dat de te treffen voorzieningen aan de opstal zullen worden gerealiseerd
overeenkomstig de in het aanvraagformulier bedoelde vergunningen;
Dat niet met de werkzaamheden zal worden begonnen, alvorens de bouw- en/of
monumentenvergunningen onherroepelijk zijn;
Dat de bij het aanvraagformulier gevoegde bijlagen integraal deel uitmaken van deze
aanvraag;
Ermee in te stemmen om – als daarom wordt verzocht – toegang te verlenen aan een
medewerker van de gemeente (of namens de gemeente), die belast is met controle.

2
3

De kosten van SVn bedragen 1% van de hoofdsom met minimum van € 1.500
Uw eigen investering bedraagt minimaal 10% van de aanneemsom
2

Ondertekening
De aanvrager verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Plaats:

Datum:

Handtekening:

Aanvraag indienen
U kunt dit aanvraagformulier inclusief bijlagen;
Persoonlijk afgeven aan de informatiebalie van de gemeente Nunspeet
Toesturen aan de gemeente Nunspeet, Postbus 79, 8070AB Nunspeet
Digitaal (getekend) toesturen naar gemeente@nunspeet.nl

3

Te treffen maatregelen:
(s.v.p. aanvinken)

























a) EPA-maatwerkadvies, Energiescan, Plan van aanpak art 2.15 Activiteitenbesluit Milieubeheer;
b) Alle erkende maatregelen uit bijlage 10 van de activiteitenregeling Milieubeheer en voor zover in
aanvulling daarop:
c) Dakisolatie, ten minste Rd 3,5 [m²K/W]
d) Gevelisolatie, ten minste Rd 3,5 [m²K/W]
e) Spouwmuurisolatie, ten minste Rd 1,1 [m²K/W]
f) Vloerisolatie, ten minste Rd 3,5 [m²K/W]
g) Hoogrendementsglas, HR++ ten hoogste U 1,2 [W/m2K]
h) Isolatiekozijn
i) Triple glas ten hoogste U 0,7 [W/m²K] i.c.m. een nieuw isolerend kozijn U kleiner of gelijk aan
1,5 [W/m²K]
j) Warmtepomp bron bodem
k) Warmtepomp bron lucht
l) Warmtepomp bron gevel
m) Warmtepompboiler / Combinatiewarmtepomp (tap)
n) WTW voor ventilatielucht
o) WTW voor douchewater
p) Zonnepanelen (PV-cellen) / Zonnecollectoren (waaronder PVT- systemen)
q) LTV (laag temperatuur verwarming)
r) Vraag- / Druk- / C02 gestuurde ventilatieroosters
s) Groen dak
t) Zonneboiler
u) Led verlichting
v) Energieopslag
w) Maatregel(en) die beschreven is/zijn in de Nadere regeling stimulering klimaatmaatregelen NoordVeluwe, namelijk: ______________________________________________________
x) Overige maatregel(en)4, namelijk: ___________________________________________

De lijst met de treffen maatregelen is leidend. Mocht u echter van mening zijn een gelijkwaardige of
innovatieve maatregel te kunnen treffen, dan kunt u dat aangeven.
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