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1. Gegevens Woningcorporatie

Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
KvK-nummer:

2. Gegevens VvE waarvoor de verklaring van toepassing is

Naam:
Adres:
Postcode en plaats
KvK-nummer:
Aanvraagnummer (indien reeds bekend):

3. Verklaring Woningcorporatie*

De woningcorporatie is een toegelaten instelling in de zin van de Woningwet, oftewel een woningcorporatie.
      Nee  Ja

Het bezit van de woningcorporatie in de VvE valt onder de DAEB-activiteiten (Diensten Algemeen Economisch Belang).
      Nee  Ja  Ja gedeeltelijk voor                      %

De woningcorporatie staat onder verscherpt toezicht van de Autoriteit Woningcorporaties.
      Nee (niet onder verscherpt toezicht)  Ja (wel onder verscherpt toezicht)

Het complex waarvoor de VvE Energiebespaarlening wordt aangevraagd, is gelabeld voor complexgewijze verkoop binnen een termijn van 10 jaar.
      Nee (niet gelabeld voor complexgewijze verkoop)  Ja (wel gelabeld voor complexgewijze verkoop)

Het betreft een complex met gemengd bezit inclusief particuliere eigenaar-bewoners.
      Nee  Ja

Toelichting

4. Slotverklaring

De ondergetekende(n), verklaart/verklaren:
1. Alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.
2. Er geen bezwaar tegen te hebben dat de gegevens worden gecontroleerd.
3. Bevoegd te zijn om namens de Woningcorporatie te mogen ondertekenen.

Plaats
Datum
Naam bestuurder(s)
Functie bij de woningcorporatie

Handtekening(en)

*Naar aanleiding van de antwoorden kunnen wij aanvullende vragen stellen.
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Verklaring Woningcorporatie

Met deze verklaring wordt mede beoordeeld of de VvE waarvan de woning-corporatie 
deel uitmaakt/ in aanmerking komt voor de VvE Energiebespaarlening. 
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