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Laapersveld 68 
1213 VB Hilversum

T 088 606 97 60
KvK 59 43 91 22

vve@warmtefonds.nl
www.warmtefonds.nl

Aanvraagformulier VvE Energiebespaarlening

  Gegevens van de VvE

Naam VvE
Adres VvE
Postcode en plaats
KvK-nummer
Aantal appartementsrechten (Minimaal 8 wooneenheden)

  Gegevens contactpersoon

Contactpersoon   man  vrouw
 Bestuurder  Beheerder  Anders, namelijk:

Correspondentieadres
Telefoonnummer contactpersoon
KvK-nummer (indien van toepassing)
E-mailadres contactpersoon

  Uitgangspunten van de lening

Leenbedrag (minimaal e 25.000,-)
met uitzondering van laadpalen, in deze gevallen mag het minimale leenbedrag € 10.000,- zijn.

Looptijd lening   120 maanden            180 maanden         240 maanden          360 maanden (zie de website voor de voorwaarden)

Notaris (indien reeds bekend)
Overige mededeling(en)

  IBAN

 *  Dit moet het IBAN zijn waarop de servicekosten worden bijgeschreven en zal gebruikt worden voor de 
automatische incasso van de maandelijkse rente en aflossing.

  4. Slotverklaring

De ondergetekende(n), aanvrager(s), verklaart/verklaren:
1. Alle verstrekte gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.
2. Er geen bezwaar tegen te hebben dat de verstrekte gegevens worden gecontroleerd.
3. Kennis te hebben genomen van het privacyreglement, zie Warmtefonds.nl/privacy.
4. Bestuurder of gevolmachtigde te zijn van de Vereniging van Eigenaars waarvoor de lening wordt aangevraagd.
5. Toestemming te hebben om alle bestuurders te laten toetsen bij: • Verificatie Informatie Systeem • Overige fraude en integriteit registers

Plaats
Datum

Handtekening

Naam bestuurder

Nb.: Bij de aanvraag van een VvE Energiebespaarlening wordt een indicatieve rente afgegeven en geen reservering  gemaakt ten laste van het fondsvermogen van het Nationaal Warmtefonds. Zodra wij 

een e-mail hebben ontvangen waarin de datum van de besluitvormende vergadering aan ons wordt medegedeeld, geeft het Nationaal Warmtefonds een rentepercentage af met een geldigheidstermijn 

van maximaal 6 maanden. Gedurende deze 6 maandsperiode wordt er fondsvermogen gereserveerd tot maximaal het bedrag van de aangevraagde lening. Vraag de accountmanager van de aanvraag 

naar de exacte voorwaarden.
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