West-Vlaanderen kiest Zonne-energie: Financieringsmogelijkheden

Financieringsmogelijkheden
Investeren in een zonnepanelensysteem rendeert, maar daarvoor moet je wel ineens een grote som
geld ophoesten. Heb je interesse om je investering te laten financieren, dan bestaan daar op dit
moment verschillende mogelijkheden voor. In dit document zetten we de verschillende opties op
een rij. We herinneren je er aan dat geld lenen ook geld kost.
Hieronder kan je bekijken welke optie het beste bij jou past. Indien je meer informatie wenst, kan je
de website van de betreffende instantie bezoeken. Indien je een financiering aanvraagt, kan je bij het
accepteren van jouw persoonlijk voorstel op de overzichtspagina aanvinken dat je het voorstel
accepteert onder voorwaarde dat de financiering wordt toegekend. De leverancier kan hier dan
rekening mee houden.

Energielening via de Vlaamse Overheid
De Vlaamse Overheid verstrekt via lokale entiteiten energieleningen voor energiebesparende
investeringen met een intrest van maximum 2%. Je kunt de energielening aanvragen bij je lokale
entiteit. Je kunt voor één woning maximum 10.000 euro lenen, met afbetaling op maximum vijf jaar.
Op 19 mei 2017 keurde de Vlaamse Regering de hervorming van de Energielening goed.
De voorwaarden van de energielening worden in de toekomst aangepast, wellicht vanaf 1 oktober
2017. Meer informatie over de komende veranderingen kan je terugvinden op de website van de
Vlaamse Overheid: https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/lenen/energielening.
Wil je meer informatie? Kijk dan op laatste pagina naar de lokale entiteit van jouw gemeente.

Lening voor energiebesparende maatregelen
(Bijvoorbeeld: ecokrediet of energiekrediet)
Indien je lokale entiteit geen lening toestaat om fotovoltaïsche zonnepanelen te plaatsen, is er de
mogelijkheid om hiervoor een lening aan te vragen bij je bank. De meeste banken bieden specifieke
leningen aan voor energiebesparende maatregelen, waaronder ook de aankoop en plaatsing van een
zonnepanelensysteem valt. Je kan bij je bank steeds informeren naar dit soort lening en de
voorwaarden die hieraan gekoppeld zijn, zoals het bedrag, de rente en de looptijd.
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Heropname woonkrediet
Indien je momenteel een woonkrediet hebt bij je bank kan je steeds een heropname van het reeds
afgeloste kapitaal aanvragen om de aankoop van je zonnepanelensysteem te financieren.
Een heropname van je woonkrediet heeft als voordeel dat je geen nieuwe hypotheekkosten dient te
betalen, je dient eventueel wel dossierkosten te betalen. De heropname wordt bij je bestaande
woonkrediet ondergebracht.
Meer informatie omtrent deze mogelijkheid kan je steeds bij je bank opvragen.

Andere energiebesparende maatregelen: Isolatie
Wist je dat de Vlaamse regering sinds 1 januari 2015 een nieuwe Vlaamse dakisolatienorm voor
woningen en huurwoningen voorschrijft? Tegen 2020 moeten alle daken van alle woningen die vóór
1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, geïsoleerd zijn. Dit gaat zowel over koop- als
huurwoningen.
De regeling geldt echter niet voor kamers (studentenkoten, kamers voor seizoenarbeiders, kloosters,
klinieken, hospitalen, weeshuizen, …) of voor gebouwen (of een gedeelte ervan) die door hun aard
uitsluitend voor beroepsdoeleinden in aanmerking komen (winkels, magazijnen …).
Waarom zou je jouw woning isoleren? Het is een interessante investering om te isoleren. Met een
goed geïsoleerde woning kan je tot 30% van de totaal geproduceerde warmte terugwinnen. Ook voor
het plaatsen van isolatie kan een Vlaamse energielening worden verstrekt.

Naam entiteit
Team Energie –
OCMW Kortrijk

Telefoon
056 24 49 01

E-mail
energie
@ocmwkortrijk.be

De Schakelaar

050 32 64 43

WVI

050 36 71 71

info
@deschakelaar.be
vlaamseenergie
lening@wvi.be

AG EOS

059 33 91 30

eos@oostende.be

Grondgebied
Wervik, Menen, Wevelgem, Lendelede,
Kuurne, Harelbeke, Deerlijk, Waregem,
Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn,
Zwevegem, Kortrijk
Brugge
Knokke-Heist, Damme, Beernem,
Oostkamp, Zedelgem, Jabbeke,
Zuienkerke, Blankenberge, De Haan,
Bredene, Oudenburg, Gistel,
Middelkerke, Ichtegem, Torhout,
Lichtervelde, Hooglede, Staden,
Roeselare, Moorslede, Ledegem,
Izegem, Ingelmunster, Oostrozebeke,
Wielsbeke, Dentergem, Tielt, Ruiselede,
Wingene, Pittem, Meulebeke, Ardooie
Oostende
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Energielening
Westhoek

0491 374
983

Info@energie
leningwesthoek.be

Nieuwpoort, Koksijde, De Panne,
Veurne, Alveringem, Lo-Reninge,
Vleteren, Poperinge, Heuvelland, Ieper,
Zonnebeke, Langemark-Poelkapelle,
Houthulst, Kortemark, Koekelare,
Diksmuide, Mesen

Dit document is opgesteld op 4 oktober 2017. De informatie in dit bestand is gebaseerd op de op dat moment geldende wet- en
regelgeving in België. Misschien bewaar je dit bestand om later nog eens na te lezen? Houd er dan rekening mee dat de
informatie verouderd kan zijn.
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