Aanvraagformulier voor RECHTSPERSONEN - goedkope lening (1 %)
____________________________________________________________
Van toepassing vanaf 1.10.2017
1. Wat?
Het Vlaamse Gewest verstrekt goedkope of renteloze leningen (energielening) aan natuurlijke personen
voor energiebesparende ingrepen en maatregelen in particuliere woningen. Voor rechtspersonen is een
goedkope lening mogelijk, dit voor de zelfde energiebesparende ingrepen.
2. Voor wie?
Iedere niet-commerciële instelling en coöperatieve vennootschap kan via het IGEAN energiehuis
een goedkope energielening aanvragen voor werken aan een pand dat gelegen is in één van volgende
gemeenten: Aartselaar, Boechout, Boom, Borsbeek, Brasschaat, Brecht, Edegem, Essen, Lint, Hemiksem,
Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Malle, Mortsel, Niel, Ranst, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten,
Stabroek, Wommelgem, Wijnegem, Wuustwezel, Zandhoven, Zoersel en Zwijndrecht
3. Reglement
Het reglement voor het verstrekken van een goedkope energielening is beschikbaar op www.igean.be.
Met het ondertekenen van dit aanvraagformulier verklaart de kandidaat-kredietnemer uitdrukkelijk dit
reglement, versie 1.10.2017, te hebben ontvangen en gelezen.
In het bijzonder wordt gewezen op volgende artikels:
-

-

Artikel 3 waarin onder meer staat dat het pand eigendom dient te zijn van de vennootschap, of
waarvoor ze een gebruiksrecht heeft, en wordt gebruikt als locatie voor haar activiteiten of
maatschappelijk adres.
Artikel 4 waarin onder meer staat dat deze leningen kunnen worden toegekend tot en met
31.12.2019.
Artikel 16 waarin onder meer staat dat de aanvrager / niet-commerciële instelling of coöperatieve
vennootschap verplicht is om:
- een bankwaarborg aan te gaan ter dekking van een derde van het ontleende bedrag;
- een akte met persoonlijke hoofdelijke en ondeelbare borgstelling te tekenen.

4. Aanvraag van de lening
De kandidaat-kredietnemer stelt het aanvraagdossier samen en verzamelt de nodige
bijlagen en parafeert alle bijlagen voor juist en volledig.

Wij verzoeken u dit aanvraagformulier, volledig ingevuld en ondertekend, samen met de vereiste
documenten
-

bij voorkeur te mailen op energielening@igean.be

-

of terug te sturen naar IGEAN energielening, Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem,

Aanvraagformulier IGEAN energielening
Met hoofdletters invullen a.u.b
Doel van de aanvraag: ………………………………………………………………………………………………………………………
Looptijd: ……….…… (max. 10 jaar)

Te ontlenen bedrag (max. 15 000 euro - min. 1 250 euro):

……………………… euro

Bedrag ander(e) krediet(en) voor deze investering:

……………………… euro

Eigen financiële inbreng:

……………………… euro

Totaal bedrag geplande werken:

……………………… euro

1. IDENTITEIT KREDIETAANVRAGE
Leningaanvrager - rechtspersoon
Naam en vorm vennootschap
Maatschappelijke zetel
Straat en nummer
Postcode en plaats
Exploitatiezetel (indien verschillend)
Straat en nummer
Postcode en plaats
Oprichtingsdatum
Ondernemingsnummer
Leningaanvrager - vertegenwoordigd door / en/of zaakvoerder (1)
Naam en voornaam
Geboortedatum en -plaats
Rijksregisternummer
Identiteitskaartnummer
Nationaliteit
Woonplaats
Straat en nummer
Postcode en plaats
Exploitatiezetel (indien verschillend)
Straat en nummer
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Mailadres

(1) Herhalen voor elke aanvrager / zaakvoerder indien er meerdere zijn
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Burgerlijke staat
Indien getrouwd / samenwonend
Naam voornaam partner
Geboortedatum en -plaats
Nationaliteit
Huwelijksstelsel
Activiteit partner

SAMENSTELLING BESTUURSORGANEN LENINGAANVRAGER
1. Raad van Bestuur  bij te voegen laatste publicatie Staatsblad
Eventuele wijziging (eventueel vervangen door een bijlage)
Bestuurders

Naam

Voornaam

Functie

2. Dagelijks bestuur (samenstelling) (eventueel vervangen door een bijlage)
Bestuurders

Naam

Voornaam

Functie

3. Algemene vergadering  bij te voegen uittreksel verslag van de algemene vergadering met de
meest actuele samenstelling van de algemene vergadering.
Dit verslag kan worden vervangen door een ander rechtsgeldig document.
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2. BESTAANDE SCHULDENLAST VAN DE LENINGAANVRAGER
Bestaande kredieten / in aanvraag

Krediet 1

Krediet 2

Krediet 3

Bedrag in euro
Resterend saldo
Looptijd in jaren
Doel
Terugbetalingswijze (opties)
1. Vast kapitaal
Degressieve intresten
2. Vast (kapitaal + intresten)
Periodiciteit van de vervaldagen
Datum 1ste vervaldag
Gegeven waarborgen per krediet:
Krediet 1

………………………………………………………………………………

Krediet 2

………………………………………………………………………………

Krediet 3

……………………………………………………………………………..

3. VERMOGENSTOESTAND VAN DE LENINGAANVRAGER
Onroerende bezittingen
Aard

Waarde

In waarborg gegeven ?

Waarde

In waarborg gegeven ?

Leningbedrag

Terrein
Gebouw
Roerende goederen
Aard
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4. TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN
1. Leesbare kopie van de identiteitskaart van de natuurlijke personen die in dit dossier worden vermeld
en die gemachtigd zijn de leningaanvrager-rechtspersoon te verbinden.
2. Statuut waarin staat bepaald dat de persoon de vennootschap mag vertegenwoordigen of een geldend
besluit van de Raad van Bestuur waarin deze het mandaat krijgt.
3. Kopie van de bestaande kredietcontracten en de aflossingstabellen + verklaring dat de organisatie
geen andere leningen lopen heeft.
4. (Ontwerp) statuten van de (nieuw op te richten) rechtspersoon.
5. Gedetailleerde balansen en resultatenrekeningen van de laatste 3 jaar in hoofde van de vereniging of
coöperatieve vennootschap.
6. Huurcontract in geval van huur van een onroerend goed.
7. Franchisecontract in het voorkomend geval.
8. Indien van toepassing een kopie van de meest recente eindafrekening elektriciteit en/of een kopie van
de meest recente eindafrekening aardgas
9. Een kopie van de facturen over de laatste 12 maanden voor stookolie (indien van toepassing)

De leningaanvrager(s) verklaren volledige en juiste informatie te hebben verstrekt. Zij verklaren eveneens
juiste en volledige informatie te hebben ontvangen in verband met de beoogde kredietovereenkomst. Zij
nemen er kennis van dat de op de aanvraag vermelde persoonsgegevens worden verzameld en bijgehouden
door het Energiehuis:

Gedaan te ……………………………………. op ………………………………………………….

Naam + Handtekening(en) leningaanvrager(s)
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