Duurzaamheidslening

Energiezuinig
wonen in de
Hoeksche Waard.

Waarom een
duurzaamheidslening?

is 15 jaar. Bedragen tot € 7.500,- 		
hebben een looptijd van 10 jaar.

De energiekosten stijgen door

Verbouwen kost veel geld. Zoveel

• U gebruikt de duurzaamheidslening

alle stroomverbruikers die we

geld dat woningeigenaren er vaak

voor aanpassingen aan een 		

tegenwoordig in huis hebben.

een lening voor afsluiten of een extra

woning gelegen in gemeente 		

De duurzaamheidslening van

hypotheek voor aanvragen. Met de

Hoeksche Waard.

gemeente Hoeksche maakt het

duurzaamheidslening kunt u uw

• De woning is minimaal 1 jaar oud.

financieel aantrekkelijk om te

duurzaamheidsmaatregelen direct uit

• De woning is geschikt en bestemd

investeren in energiebesparende

laten voeren, zonder daar in 1 keer

maatregelen. Denk aan: warmte-

een grote uitgave voor te hoeven

pomp, zonneboiler, zonnepanelen,

doen. U spreidt de kosten. Ook leent u

dakisolatie, gevel- en vloerisolatie.

tegen een laag rentetarief én leent u

Daarmee bespaart u maandelijks

betrouwbaar via het Stimuleringsfonds

door het Stimuleringsfonds 		

op uw energierekening en houdt u

Volkshuisvesting (SVn).

Volkshuisvesting SVn) heeft

Alle maatregelen die u kunt doorvoeren

een positieve uitkomst.

met de duurzaamheidslening besparen

geld over.

voor permanente bewoning.
• U mag voor dezelfde woning
1 keer een lening aanvragen.
• Uw krediettoets (uitgevoerd 		

Hoeveel kunt u besparen?

energie en leveren geld op.

Heeft u interesse in de
duurzaamheidslening?

Met dak-, vloer- en raamisolatie

De duurzaamheidslening

Kijk dan op onze website

uw portemonnee. Jaarlijks bespaart

U kunt de duurzaamheidslening

www.gemeentehw.nl/

u daarmee namelijk meer dan 1.000

aanvragen als u in de Hoeksche Waard

duurzaamheidslening.

kubieke meter gas!

woont. De duurzaamheidslening is er
voor energiebesparende maatregelen

Daar vindt u een aanvraagformulier

tussen € 2.500,- en € 25.000,-. Deze

en meer informatie. Heeft u na het

lening lost u maandelijks af. U betaalt

lezen van deze informatie nog vragen?

een vast laag rentetarief. Deze rente

Neem dan contact op met het team

staat gedurende de looptijd van de

Publiekszaken van gemeente Hoeksche

lening vast. Zo bespaart u direct op

Waard.

uw energie- en maandlasten, zonder

Wat zijn de regels?

onverwachte prijsstijgingen.

• U kunt minimaal € 2.500,- en 		
maximaal € 25.000,- lenen.
• De maximale looptijd van de lening

houdt u al snel honderden euro’s in
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