Bezoek Brugge
Visitez Bruges
Besuchen Sie Brügge
Visit Bruges
Visita Brujas



Energielening
Energiebesparende maatregelen nemen in je woning kost geld. Niet iedereen heeft dat
geld ter beschikking.
Daarom biedt De Schakelaar, via het Vlaams Energieagentschap (VEA)
energieleningen aan. Het bedrag dat je na de renovatie uitspaart op je maandelijkse
energiefactuur, kan je gebruiken om een deel van de energielening terug te betalen. De
rest van je investering verdien je terug dankzij de premies van de overheid.
Met een energielening kun je dus werken financieren die het energieverbruik in je
woning doen dalen. Ook een nieuwbouwproject energiezuiniger maken kan
met behulp van een Vlaamse energielening.
Kwetsbare doelgroepen die gebruik willen maken van de energielening, hebben recht
op gratis begeleiding doorheen het hele proces: het bepalen van de ingreep, de
aanvraag van prijsoffertes, de keuze van de aannemer, de opvolging van de werken
en subsidieaanvragen.
Voorwaarden

Voorwaarden
Iedereen kan een Vlaamse energielening aanvragen. De interest bedraagt 2% (JKP
2%)
Maximum bedrag: € 15.000
Maximum looptijd: 8 jaar
Bepaalde niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen
(scholen, ziekenhuizen, vzw's,...) kunnen tot eind 2019 lenen aan 1%. (JKP 1%)
Maximum bedrag: € 15.000
Maximum looptijd: 10 jaar
Voor bepaalde kwetsbare doelgroepen*, is de lening renteloos: 0% (JKP 0%)
Maximum bedrag: € 15.000
Maximum looptijd: 10 jaar
Deze doelgroepen komen in aanmerking:
• personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds
(klevertje eindigt op 1) ;

• gezinnen met een gezamelijk belastbaar inkomen van maximaal € 30.060 (er wordt
gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug),
• personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet
kunnen betalen;
• personen die het OCMW begeleidt omdat ze de energiefactuur niet kunnen betalen ;
• eigenaars die hun woning verhuren via een SVK (sociaal verhuurkantoor) aan
mensen uit deze doelgroep.
Aflossingstabel aan 2%
Je leent op 8 jaar
€ 1.250
€ 7.000
€ 10.000
€ 15.000

Maandelijkse terugbetaling
€ 14,09
€ 78,90
€ 112,72
€ 169,08

Totale terugbetaling
€ 1.352,59
€ 7.574,81
€ 10.821,14
€ 16.231,67

Let op, geld lenen kost ook geld.

Contactinformatie
Energieloket
Huis van de Bruggeling Frank Van Ackerpromenade 2 8000 Brugge
T 050 47 55 13
energieloket@deschakelaar.be

Contactinformatie
Huis van de Bruggeling
Huis van de Bruggeling Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein) 8000 Brugge
T 050 44 8000
info@brugge.be
Vandaag van 08:30 tot 17:00
Morgen van 08:30 tot 12:30 (Telefonisch te bereiken tot 17.00 u.)
Alle openingsuren

