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1. De energie lening is bedoeld voor de aanschaf van energiebesparende middelen en uw woning optimaal te 

isoleren. U kunt alleen een energie lening ontvangen als uw inkomen lager is dan 130% van het 

minimuminkomen. Of als u       een negatieve registratie heeft bij Bureau Krediet Registratie (BKR). 

 
2. Om uw aanvraag te kunnen beoordelen, moeten wij meer weten over uw financiële situatie. Daarom moet u alle 

inkomsten, uitgaven, andere leningen en schulden aan ons opgeven. Bij punt 7 staat welke bewijsstukken u moet 

meesturen. Zonder uw bewijsstukken kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. 

 
3. Als u de energie lening ontvangt, tekent u hiervoor een overeenkomst. In de overeenkomst en de algemene 

voorwaarden staan alle afspraken die horen bij de lening. U bent bijvoorbeeld verplicht om de lening terug te 

betalen en levert u bewijsstukken in dat u de lening heeft gebruikt waarvoor u deze heeft aangevraagd. 

 
4. U bent verplicht om de lening terug te betalen. Lukt dit niet op tijd, neem dan contact met ons op. We gaan dan 

samen met u kijken naar een oplossing. 

 
1. Persoonsgegevens 

 

Aanvrager Partner 

Burgerservicenummer 

Voorletters en achternaam 

Geboortedatum 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

Straat en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

Nummer identiteitsbewijs 

 

Bankrekeningnummers (IBAN) 1. 

2. 

3. 

4. 

http://www.zwolle.nl/


2. Aanvullende persoonsgegevens 

2a. Wat is uw gezinssituatie? 

Samenwonend 

Gehuwd in gemeenschap van goederen 

Gehuwd op huwelijkse voorwaarden 

Geregistreerd partnerschap 

Alleenstaand 

 
2b. Heeft u kinderen? Ja Nee 

Kinderen: 

Naam Geboortedatum 

1. Inwonend Uitwonend 

2. Inwonend Uitwonend 

3. Inwonend Uitwonend 

4. Inwonend Uitwonend 

 
2c. Heeft u op dit moment een eigen bedrijf (ook ZZP)? Ja Nee 

 
 
 

3. Inkomen en vermogen 

3a. Zijn er inkomsten van u en uw eventuele partner? 

Nee 

Ja 

Zo ja, welke en hoeveel? Aanvrager Partner 

Inkomsten uit vast werk 

Inkomsten uit tijdelijk werk 

Inkomsten via uitzendbureau 

Bijstandsuitkering (aanvullend) 

Andere uitkering (UWV, SVB, e.d.) 

Partneralimentatie 

Kinderalimentatie 

Studiefinanciering 

Kostgeld 

Voorlopige teruggave Belastingdienst 

Huurtoeslag 

Zorgtoeslag 

Kindgebonden budget 

Kinderopvangtoeslag 

Overig inkomen 



 

3b. Heeft u en/of uw partner vermogen? 

Nee, ga verder naar vraag 4a 

Ja, het bestaat uit: 

 

Auto Geschatte waarde: € 

Andere voer- en/of vaartuigen Geschatte waarde: € 

Overwaarde eigen woning Geschatte overwaarde: € 

Saldo spaarrekening  € 

Levensverzekering en/of koopsompolis (afkoopwaarde) € 

Aandelen/effecten € 

Overig vermogen € 

 
4. Vaste lasten 

4a. Wat is uw woonsituatie? 

Kenteken 

Kenteken 

 

Huurwoning Naam verhuurder   
   

 Brutohuur per maand €  Ga verder naar vraag 4c 

Koopwoning 

Kamerhuur 

Inwonend 

  
Ga verder naar vraag 4b 

Ga verder naar vraag 4c 

Ga verder naar vraag 4c 

Anders, namelijk   Ga verder naar vraag 4c 

4b. Wat zijn de gegevens van uw koopwoning? 

Naam hypotheekverstrekker 

Hypotheekvorm 

Vaste of variabele rente  vast variabel 

Hoogte van uw hypotheekschuld € 

WOZ-waarde: € 

Hoogte hypotheekrente per maand € 

Hoogte aflossing hypotheek per maand € 

 

Staat uw woning te koop? 

Nee 

Ja, voor een prijs van € 

 
 

 Aanvrager Partner 

4c. Hoe hoog is uw zorgpremie per maand? €  € 

4d. Energielasten (gas, water, licht en €  € 

netwerkkosten) per maand 

4e. Kosten auto per maand € € 

4f. Telefoonkosten per maand € € 

4g. Alimentatie per maand (indien van toepassing) € € 



 

5. Lopende leningen en/of schulden (b.v. postorderbedrijven, creditcards, 

roodstand, betalingsachterstanden) 

Naam instelling Contract/Referentienr. Aflossing per maand Huidig saldo 
 

 

 

 

 

 

6. Gevraagde lening 

Welk bedrag wilt u lenen? 

Op welke bankrekening wilt u de lening ontvangen? 

 
 

IBAN: 

Ten name van: 

Welk bedrag wilt u straks iedere maand aflossen? € 

Het bedrag betaal ik in termijnen Via de bank 

Anders, namelijk 

 

7. Bewijsstukken 

Hieronder staat welke bewijsstukken u moet meesturen. Let op: stuur alleen kopieën op. De gemeente Zwolle gooit 

papieren bewijsstukken namelijk weg. 

 
• Geldig legitimatiebewijs. Dit is uw ID-kaart of paspoort. Maak een kopie van de voor- en achterkant. 

• Inkomensspecificaties van de laatste 3 maanden. Heeft u een uitkering van de gemeente Zwolle? Dan hoeft u geen 

inkomensspecificaties mee te sturen. 

• Overzicht met daarop uw toeslagen van de Belastingdienst. Op dit overzicht staat ook het toetsingsinkomen. U vindt 

dit overzicht op www.mijntoeslagen.nl. 

• Recente specificaties van uw woonlasten. Het gaat dan om uw huurspecificatie met netto huur en servicekosten óf 

om uw hypotheekakte en specificatie van uw (maandelijkse) hypotheeklasten óf om uw overeenkomst over kost- 

geld. 

• Het polisblad van uw zorgverzekering. 

• Bankafschriften van de laatste 3 maanden van al uw bankrekeningen waarop het saldo en alle transacties staan. 

 

Als dat van toepassing is: 

• Beschikking voorlopige teruggave Belastingdienst (heffingskortingen). 

• Vonnis alimentatieverplichting. 

• Vonnis tot ontruiming van uw woning. 

• Aankondiging dat u wordt afgesloten van gas, elektra en/of water. 

• Recente specificaties van lopende leningen en/of schulden. 

http://www.mijntoeslagen.nl/


 

8. Verklaring en ondertekening 

Als u uw handtekening zet onder dit formulier, dan: 

• Machtigt u de gemeente Zwolle om informatie over u op te vragen bij het Bureau Kredietregistratie (BKR). 

Deze informatie heeft de gemeente nodig om uw aanvraag te behandelen. 

• Geeft u de gemeente Zwolle toestemming om uw persoonsgegevens vast te leggen. 

• Geeft u de gemeente Zwolle toestemming om uw geanonimiseerde gegevens te verzamelen over sociale 

kredietverlening in Nederland. 

• Machtigt u de bank om uw Burgerservicenummer te gebruiken. 

• Verklaart u dat u geen levensbedreigende ziekte of klachten heeft. 

• Verklaart u dat u de kredietprospectus heeft gelezen. 

 

De gemeente moet zich aan de regels van het BKR houden. Als u de sociale lening ontvangt, dan moet de gemeente 

dit melden bij het BKR. 

 
Verklaring en ondertekening 

Ik verklaar/ wij verklaren: 

• Dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 

• Op de hoogte te zijn van de werkwijze. 

• Te weten dat de gemeente de aanvraag niet behandelt als mijn/ onze informatie onvolledig is. 

 

Plaats Datum 

 

Handtekening aanvrager Handtekening partner 

 
 
 
 

Dit aanvraagformulier kunt u samen met alle bewijsstukken opsturen naar: 

Gemeente Zwolle 

Schulddienstverlening 

Antwoordnummer 119 

8000 VB Zwolle 

 

U mag het aanvraagformulier met de bewijsstukken ook mailen naar: 

secretariaat.sdv@zwolle.nl 

mailto:secretariaat.sdv@zwolle.nl

