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Vlaamse energielening ondertekening
UPDATE: Om jouw gezondheid te beschermen en verspreiding van het
CORONA-virus tegen te gaan zijn de zitdagen momenteel opgeschort.
Voor elke vraag vragen we eerst telefonisch (050/47 55 13) of per
mail (energieloket@deschakelaar.be) contact op te nemen.
Vereniging De Schakelaar biedt goedkope energieleningen aan om de woning
energiezuiniger te maken.
De lening kan gevraagd worden voor het vervangen van ramen, plaatsen van
dakisolatie, plaatsen van zonnepanelen, vervangen van een boiler, ...
Er kan maximum € 15.000 geleend worden aan een rente van 2% (voor de doelgroep
0%).
Let op! geld lenen kost ook geld!
Voorwaarden
Procedure

Voorwaarden
> geen inkomensvoorwaarde
> voor een doelgroepdossier gelden volgende voorwaarden:
• personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds
(klevertje eindigt op 1);
• personen met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of
gelijk aan € 30.060,00 (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug);
• personen met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of
gelijk aan € 17.083,39 verhoogd met € 3.162,60 per persoon ten laste;
• personen in schuldbemiddeling en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
• personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet
kunnen betalen;
• eigenaars die hun woning verhuren via een sociaal verhuurkantoor aan mensen uit
deze doelgroep.

Procedure
Voor het ondertekenen van een goedgekeurde energielening dien je een afspraak te
maken met de dossierbeheerder op het rechtstreeks nummer:
050/32.64.43

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 20:00 (Telefonisch te bereiken tot 17.00 u.)
Alle openingsuren

