Hoe vraag je de lening aan?

Aan het loket of online
Je kan de Vlaamse en Mechelse Energielening zowel aan het loket als online aanvragen.
Aan het loket: verzamel alle nodige bewijsstukken, en maak een afspraak aan het energieloket (T 0800 20 800). Een
medewerker van Energiepunt Mechelen brengt dan samen met jou de aanvraag in orde.
Online: vul het aanvraagformulier op deze website in. Aan het einde van het formulier kan je alle bewijsstukken
opladen.

Welke bewijsstukken heb je nodig?
Om een energielening aan te vragen, heb je een aantal bewijsstukken nodig. Je dient ook een aantal vragen te
beantwoorden met betrekking tot je lopende kredieten en kredietopeningen. Hou ook deze informatie bij de hand. Je
hoeft hiervan geen bewijs toe te voegen. Wij vergelijken deze informatie met de gegevens van de Nationale Bank van
België.
Verplichte bewijsstukken
kopie van de identiteitskaart(en) (voor en achterzijde)
klever(s) van de mutualiteit
gedetailleerde prijsoffertes + bijlage Energiepunt Mechelen (/bijlage-aannemer-energielening) (in te vullen
door je aannemer!)
bewijs van inkomen van de laatste 3 maanden
aanslagbiljet personenbelasting inkomstenjaar 2017 - aanslagjaar 2018
aanslagbiljet inzake onroerende voorheffing (kadastraal inkomen) of officieel notaris-attest bij aankoop in het
afgelopen jaar
laatste eindafrekening gas, elektriciteit, stookolie
Bijkomende bewijsstukken (indien van toepassing)
rekeninguittreksels van de laatste 3 stortingen van alimentatie- en kindergeld en huurinkomsten
indien zonnepanelen: verklaring op eer (/bijlage-verklaring-op-eer-energiepunt-mechelen) rond beglazing en
dakisolatie
voor nieuwbouw: de startverklaring met vermelding van het E-peil
voor verhuurders: de huurovereenkomst
voor huurders: toestemming verhuurder
attest verhoogde tegemoetkoming ziekenfonds, attest Sociaal Huis, bewijs schuldbemiddeling, attest
beschermde afnemer elektriciteit/gas

Welke regelgeving is van toepassing op het digitale aanvraagformulier?
Kredietreglement (/kredietreglement-vlaamse-en-mechelse-energielening) (Vlaamse en Mechelse
Energielening)
Voorbeeldovereenkomst (/voorbeeldovereenkomst_vlaamse_energielening)
Voorbeeld loonsafstand (/vlaamse-energielening-voorbeelddocument-loonsafstand)
Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet
(/europese_standaardinformatie_inzake_consumentenkrediet_vlaamse_energielening) (Vlaamse
Energielening)
Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet (/secci-mechelse-energielening) (Mechelse
Energielening)

Hoe lang duurt het voor je aanvraag behandeld is?
Elke volledige aanvraag wordt voorgelegd op de kredietcommissie van Energiepunt Mechelen. Deze komt minstens
eenmaal per maand samen. Afhankelijk van het aantal ingediende dossiers kan er een bijkomende kredietcommissie
georganiseerd worden. Een aanvraag dient minimaal een 10-tal dagen op voorhand voor de volgende
kredietcommissie ingediend te worden. Hieronder een overzicht van de eerstvolgende kredietcommissies:

Uiterste
indiendatum

Datum
Kredietcommissie

Ontvangst beslissing
kredietcommissie

7 september 2020

17 september 2020

24 september 2020

28 september 2020

8 oktober 2020

15 oktober 2020

19 oktober 2020

29 oktober 2020

5 november 2020

16 november 2020

26 november 2020

3 december 2020

Externe websites
• Zoek je subsidie: energiesparen.be (/zoek-je-subsidie-energiesparen.be)
• Fluvius Overzicht Premies (/eandis-overzicht-premies)

Aanverwante pagina's
• Welke energielening is er voor jou? (/energieleningen)
• De Vlaamse Energielening (/vlaamse-energielening)
• De Mechelse Energielening (/mechelse-energielening)
• Vraag je energielening hier aan (/energielening-aanvragen)
• Energiepunt Mechelen: Meer informatie? (/energiepunt-mechelen-meer-informatie)

Documenten
Bijlage offerte: verwarmingsinstallatie (Vlaamse Energielening) (/bijlage-offerte-verwamingsinstallatie-vlaamseenergielening) (176 KB)
Bijlage offerte: dak- of zoldervloerisolatie (Vlaamse Energielening) (/2017_bijl_offerte_dak_zoldervloerisolatiepdf) (239
KB)
Bijlage offerte: buitenschrijnwerk (Vlaamse Energielening) (/bijlage-offerte-buitenschrijnwerk-vlaamse-energielening)
(195 KB)
Bijlage offerte: muurisolatie (Vlaamse Energielening) (/nieuw2017_bijl_offerte_muurisolatiepdf) (179 KB)
Bijlage offerte: zonnepanelen (Vlaamse Energielening) (/bijlage-offerte-zonnepanelen-vlaamse-energielening) (134
KB)
Bijlage offerte: zonneboiler (Vlaamse Energielening) (/bijlage-offerte-zonneboiler-vlaamse-energielening) (137 KB)
Bijlage zonnepanelen: verklaring op eer (Vlaamse Energielening) (/bijlage-verklaring-op-eer-energiepunt-mechelen)
(123 KB)



