Vlaamse Energielening: Hoeveel lenen en wat zijn
…de
Bedrag & andere kosten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Maximumbedrag: €15 000
Minimumbedrag: €1 250
Vaste maandelijkse terugbetaling over een periode van maximaal 10 jaar
Jaarlijks kostenpercentage (JKP) van 0%
Geen dossierkosten bij het afsluiten van een Vlaamse Energielening
Combineerbaar met premies
Vervroegde terugbetaling mogelijk zonder dat dit iets extra kost (vb.: na uitbetaling
premies of met de besparing op jouw energiefactuur)

Bekijk hieronder een voorbeeld van een aflossingstabel:

Je leent

Goedkope lening

Renteloze lening

(JKP* = 1%) op 8 jaar

(JKP* = 0%) op 10 jaar

Maandelijkse Totale
terugbetaling terugbetaling

Maandelijkse
terugbetaling

Totale
terugbetaling

€ 1.250,00

€ 13,55

€ 1.300,95

€ 10,42

€ 1.250,00

€ 2.000,00

€ 21,68

€ 2.081,52

€ 16,67

€ 2.000,00

€ 3.000,00

€ 32,52

€ 3.122,28

€ 25,00

€ 3.000,00

€ 4.000,00

€ 43,37

€ 4.163,04

€ 33,33

€ 4.000,00

€ 5.000,00

€ 54,21

€ 5.203,80

€ 41,66

€ 5.000,00

€ 6.000,00

€ 65,05

€ 6.244,57

€ 50,00

€ 6.000,00

€ 7.000,00

€ 75,89

€ 7.285,33

€ 58,33

€ 7.000,00

€ 8.000,00

€ 86,73

€ 8.326,09

€ 66,67

€ 8.000,00

€ 9.000,00

€ 97,57

€ 9.366,85

€ 75,00

€ 9.000,00

€ 10.000,00

€ 108,41

€ 10.407,61

€ 83,33

€ 10.000,00

€ 11.000,00

€ 119,25

€ 11.448,37

€ 91,67

€ 11.000,00

€ 12.000,00

€ 130,10

€ 12.489,13

€ 100,00

€ 12.000,00

€ 13.000,00

€ 140,94

€ 13.529,89

€ 108,33

€ 13.000,00

€ 14.000,00

€ 151,78

€ 14.570,65

€ 116,67

€ 14.000,00

€ 15.000,00

€ 162,62

€ 15.611,41

€ 125,00

€ 15.000,00

Kristof wil in zijn eigen woning dakisolatie plaatsen. Hiervoor vraagt hij bij verschillende

aannemers een offerte op. Kristof maakt een keuze tussen de verschillende offertes. De totale
kostprijs voor de investering zal 2000 euro bedragen. Hierna neemt Kristof contact op
met Energiepunt Mechelen en vraagt een lening aan die hij wenst terug te betalen over de
maximale periode van 8 jaar. Omdat Kristof niet in aanmerking komt voor een renteloze
lening voor de doelgroep bedraagt het jaarlijkse kostenpercentage 1%. Hierdoor zal Kristof
maandelijks 21,68 euro afbetalen, waardoor hij na 8 jaar 2081,52 euro zal hebben
terugbetaald.

1 De

Vlaamse Energielening kent een rentevoet van maximaal 2% (2% jaarlijks
kostenpercentage (JKP)).
Opgelet: Geld lenen kost ook geld!
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