
Als het gaat om energie besparen en CO₂-uitstoot verminderen, is 
er voor de bestaande woningvoorraad nog een grote slag te maken. 
Vaak gaat het om verouderde woningen, met enkel glas en weinig 
isolatie. Energiebesparende maatregelen zoals thermisch glas, 
gevelisolatie of een HR++ ketel kunnen dan direct een groot ver-
schil maken in het energieverbruik. Het is ook mogelijk om de 
Duurzaamheidslening heel specifiek in te zetten voor een bepaald 
doel. Denk hierbij aan groene daken of zonnepanelen op particu-
liere woonhuizen, het energieneutraal maken van de woning. In 
toenemende mate worden bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak 
van derden of op maatschappelijk vastgoed (zoals gemeentehuizen, 
schoolgebouwen, of sporthallen) gerealiseerd. Al deze maatregelen 
vragen het nodige aan investeringskosten. Veel particulieren willen 
wel, maar kunnen het niet volledig op eigen kracht. Een financieel 
steuntje in de rug in de vorm van de Duurzaamheidslening kan hen 
daarbij helpen.

De Duurzaamheidslening 
voor gemeenten

Het energiezuinig maken van de 
woningvoorraad: voor veel gemeen-
ten een belangrijke doelstelling van 
het klimaatbeleid. Maar tegelijkertijd 
niet bepaald eenvoudig om te reali-
seren, vooral niet bij de particuliere 
woningvoorraad. De Duurzaamheids-
lening biedt woningeigenaren én 
huurders een effectieve financiële 
prikkel om te investeren in een 
energiezuinige woning.

Effectief instrument voor 
 energiebesparing en -opwekking 
in de particuliere woningvoorraad 

15 x 5
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De Duurzaamheidslening voor gemeenten2

Voordelen 
De Duurzaamheidslening helpt u uw klimaatdoelstellingen te realiseren, 
door particulieren te stimuleren te investeren in het energiezuinig 
maken van hun eigen woning. De Duurzaamheidslening is een eff ectief 
én eenvoudig in te zetten instrument.

De voordelen voor uw gemeente:
 Uw eigen voorwaarden, afgestemd op uw beleidsdoelstellingen.
 Verbetering van uw particuliere woningvoorraad. 
 Wij (SVn) behandelen de fi nanciële aanvragen, verstreken de 

leningen, beheren uw fondsen en beantwoorden vragen van 
consumenten en aannemers.

 Veel gemeenten bieden subsidies of andere regelingen aan. 
Het is mogelijk de Duurzaamheidslening naast deze subsidies of 
regelingen in te zetten. 

 De Duurzaamheidslening is een revolverend fonds: rente en 
afl ossing vloeien terug naar uw gemeentelijke fonds en komen 
weer beschikbaar voor nieuwe leningen. Op deze manier fi nanciert 
u doelmatig. 

Zo werkt de Duurzaamheidslening 
1. Uw gemeente sluit een Deelnemingsovereenkomst af met SVn. 

Alle voorwaarden waaronder uw gemeente de Duurzaamheids-
lening wilt voeren, legt u vast in deze overeenkomst.

2. U opent een eigen revolverend fonds bij SVn en stort hierin een 
bedrag. Over het beheer van het fonds betaalt u een beheer-
vergoeding van 0,5% op jaarbasis over de restschuld van de 
uitstaande leningen.

3. Uit het revolverend fonds verstrekken wij (SVn) leningen aan 
particulieren tegen gunstige voorwaarden.

Kenmerken van de Duurzaamheidslening op een rij 
De Duurzaamheidslening is bestemd voor particuliere woningeigena-
ren, particuliere huurders, verhuurders en gezamenlijke initiatieven. 
Als u een andere doelgroep wilt stimuleren of het maat regelenpakket 
wenst uit te breiden met bijvoorbeeld funderingsherstel of achterstal-
lig onderhoud, dan heeft SVn hiervoor een ander product beschikbaar, 
nameljk de Stimuleringslening.
Voor de Duurzaamheidslening bepaalt u zelf het jaarbudget en welk  
toepassingsbereik in aanmerking komt, bijvoorbeeld bestaande bouw of 
nieuwbouw, een specifi eke wijk of een maximale WOZ-waarde. U bepaalt 
zelf welke energiebesparende en/of -opwekkende maatregelen in aan-
merking komen. Hieronder de vaste voorwaarden die van  toepassing zijn.

 Leenbedrag minimaal € 2.500,– en maximaal € 25.000,– 
(u mag een hoger minimum of een lager maximum hanteren). 

 Tot een bedrag van € 7.499,- geldt een looptijd van 10 jaar. Voor 
bedragen vanaf € 7.500,– bedraagt de looptijd 15 jaar.

 De rente wordt vastgesteld op de datum waarop de aanvraag bij 
ons (SVn) binnenkomt. De rente staat gedurende de looptijd van 
de lening vast. Voor actuele rentetarieven kunt u naar 
www.svn.nl/rente.

 De Duurzaamheidslening is een maandannuïteitenlening en wordt 
annuïtair afgelost.

 De lening wordt consumptief verstrekt.
 De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet. 
 Altijd (geheel of gedeeltelijk) boetevrij afl ossen 

(met een minimum van € 250,–). 
 Voor de Duurzaamheidslening van SVn geldt een leeftijdsgrens van 

75 jaar. Als 1 van de aanvragers ouder dan 75 jaar is, wordt hij/zij 
wel meegenomen in de aanvraag, maar zijn/haar inkomen niet in 
de krediettoets.

“ Een eff ectieve 
fi nanciële prikkel 
om te investeren 
in een energie-
zuinige woning.”



Voordelen particulieren
 Besparen op energie en dus meestal* een lagere energierekening.
 Een groter wooncomfort.
 Energiebesparende maatregelen kunnen goed zijn voor de waarde 

van de woning.
 Gunstige voorwaarden, zoals een lage rente.

*  Bij gelijkblijvende energieprijzen, het gebruik van voorzieningen 
en appara tuur zoals verwarming/thermostaat niet veranderd is en 
de energie besparende maatregel adequaat is uitgevoerd door een 
deskundig aannemer of installateur.

De Duurzaamheidslening 
onder de aandacht brengen 
Om uw regeling succesvol te maken, is het belangrijk dat 
consumenten van het bestaan afweten. Wij hebben daarom 
informatiemateriaal voor particulieren ontwikkelt. Dit kunt u 
bestellen via uw Mijn-omgeving op www.svn.nl en uitdelen aan 
uw doelgroep.

Meer informatie 
Kijk voor meer informatie op www.svn.nl of neem contact op met onze 
relatiemanagement via 088 253 9555.

Klanten die een lening aangaan, moeten voldoende kredietwaardig 
zijn. Wij toetsen of dit het geval is. Wij kunnen klanten niet adviseren 
welke lening het meest geschikt voor hun is. Bij twijfel of behoefte 
aan advies over het eff ect van de lening op hun fi nanciële situatie, 
kunnen klanten advies inwinnen bij een fi nancieel adviseur.

3

Over SVn 
Sinds 1996 is SVn (stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
Nederlandse gemeenten) de fi nanciële partner van het Rijk, 
gemeenten, provincies, woningcorporaties en andere markt-
partijen op het gebied van wijken en wonen. Voor hen beheert 
SVn revolverende fondsen waaruit leningen worden verstrekt 
tegen gunstige voorwaarden, zoals een lagere rente en boetevrij 
afl ossen. SVn werkt zonder winstoogmerk. Opbrengsten komen 
ten goede aan nieuwe initiatieven waarmee we een bijdrage 
leveren aan goed en betaalbaar wonen in een aangename 
leefomgeving. SVn heeft onder meer een AFM-vergunning 
voor het aanbieden van hypothecair en consumptief krediet.

“ Inwoners die gebruikmaken 
van de Duurzaamheidslening 
zien de energienota dankzij 
woningverduurzaming 
dalen en hebben een hoger 
rendement dan wanneer zij 
hun geld op de bank zouden 
laten staan. Ook stijgt het 
wooncomfort en doe je 
nog iets goeds voor 
het milieu.”

Isabelle Diks, 
wethouder 
gemeente 
Leeuwarden 
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Aanvraagformulier Duurzaamheidslening

1. Gegevens aanvrager(s)

Aanvrager 1 Aanvrager 2*Geslacht Man/vrouw Man/vrouwVoornamen   Tussenvoegsel   Achternaam (bij geboorte)   Geboortedatum   Geboorteplaats   Adres   Postcode   Woonplaats   Telefoonnummer   E-mailadres   Burgerservicenummer   

Burgerlijke staat ■■ alleenstaand ■■ alleenstaand
■■ gehuwd/geregistreerd partnerschap

 huwelijkse voorwaarden: ja  nee 
■■ gehuwd/geregistreerd partnerschap 

 huwelijkse voorwaarden: ja  nee 
■■ samenwonend ■■ samenwonend
 weduwe  weduwnaar  weduwe  weduwnaarEerder huwelijk of geregistreerd  

partnerschap ontbonden?
■■ ja, d.d. ■■ ja, d.d.
■■ nee ■■ nee

Heeft u kinderen jonger dan 21 jaar,  
voor wie u financieel verantwoordelijk bent?

■■ ja■ ■■nee ■■ ja■ ■■nee

Heeft u inkomen uit? ■■ vast dienstverband ■■ vast dienstverband
■■ tijdelijk dienstverband ■■ tijdelijk dienstverband
■■ uitzendwerk ■■ uitzendwerk
■■ zelfstandige onderneming ■■ zelfstandige onderneming
■■ AOW/pensioen/lijfrente ■■ AOW/pensioen/lijfrente
■■ uitkering ■■ uitkering
■■ verhuur ■■ verhuur
■■ geen inkomen ■■ geen inkomen
■■ overig inkomen, namelijk ■■ overig inkomen, namelijk* met wie in de woning een gezamenlijk huishouden wordt gevoerd.

2. IBAN

Uw IBAN? (voor de incasso van de maandelijkse betalingen)
 

3. Slotverklaring
De ondergetekende(n), aanvrager(s), verklaart/verklaren:
1. Alle verstrekte gegevens naar waarheid te hebben ingevuld inclusief de documenten. 
2. De checklist gelezen te hebben en voor alle situaties van de checklist die van toepassing zijn, stukken in te sturen. 
3. Er geen bezwaar tegen te hebben dat de verstrekte gegevens indien nodig worden geverifieerd.
4. Er geen bezwaar tegen te hebben dat SVn de aangeleverde gegevens voor de aanvraag deelt met de instelling die de Duurzaamheidslening mogelijk maakt.5.  Kennis te hebben genomen dat alle verstrekte gegevens en nog te verstrekken gegevens worden geregistreerd conform de bepalingen  van de Wet bescherming persoonsgegevens.
6.  Akkoord te gaan met een toetsing bij:
 - Stichting Bureau Krediet Registratie - Verificatie Informatie Systeem  - Overige registers op het gebied van fraude en integriteit - Stichting Fraudebestrijding Hypotheken - Externe Verwijzing Applicatie

Plaats  
Datum  

Aanvrager 1 Aanvrager 2

Handtekening   

SVn
Postbus 9
3870 CA Hoevelaken

T 088 253 9400
kredietverlening@svn.nl
www.svn.nl

Aanvraagformulier Duurzaamheidslening

Aanvraagset
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Kenmerken Duurzaamheidslening Uw gemeente of provincie bepaalt voor welke energie -
besparende maatregelen de Duurzaamheidslening kan 
worden aangevraagd. Uw gemeente of provincie bepaalt welk toepassingsbereik 

in aanmerking komt, bijvoorbeeld bestaande bouw of 
nieuwbouw, een specifi eke wijk of een gebied met een 
specifi eke WOZ-waarde. De lening bedraagt minimaal € 2.500,– en maximaal € 25.000,– 

(afhankelijk van de regeling van uw gemeente of provincie).
 Tot een bedrag van € 7.500,– geldt een looptijd van 10 jaar. 

Voor een hoger bedrag bedraagt de looptijd 15 jaar. 
 De Duurzaamheidslening heeft een eigen rentetarief. Het rente-

percentage wordt vastgesteld op de datum waarop de aanvraag bij 

ons (SVn) binnen is. Deze rente staat de hele looptijd van de lening 

vast. Kijk voor onze actuele rentetarieven op www.svn.nl/rente.

 De Duurzaamheidslening is een maandannuïteitenlening 
en wordt dus annuïtair afgelost. Met annuïtair terugbetalen 
heeft u uw Duurzaamheidslening op de einddatum helemaal 
terugbetaald. Het te betalen bedrag op basis van maandannuïteiten 

moet altijd worden voldaan voor de laatste dag van de maand. 
De maandtermijn bestaat uit een afl ossingsdeel en een rentedeel. 

Het afl ossingsdeel wordt per de laatste dag van iedere maand 
met de restschuld verrekend. Het afl ossingsdeel wordt gedurende 

de looptijd van de lening maandelijks groter. Het rentedeel 
wordt maandelijks kleiner. Uw maandtermijn blijft gelijk.

 Voor alle consumptieve leningen van SVn geldt een leeftijdsgrens 

van 75 jaar. Uw gemeente of provincie kan in haar regeling of 
verordening een lagere leeftijdsgrens vaststellen. Als 1 van de 
aanvragers ouder dan 75 jaar is, wordt hij wel meegenomen in 
de aanvraag, maar zijn inkomen niet in de krediettoets. 

 De Duurzaamheidslening wordt consumptief verstrekt.
 De Duurzaamheidslening wordt verstrekt via een bouwkrediet.
 Er kan altijd (geheel of gedeeltelijk) boetevrij worden afgelost 

(met een minimum van € 250,–).  

Klanten die een lening aangaan moeten voldoende kredietwaardig 

zijn. Wij (SVn) toetsen of dit het geval is. Wij kunnen klanten niet 

adviseren welke lening het meest geschikt voor hun is. Bij twijfel of 

behoefte aan advies over het eff ect van de lening op hun fi nanciële 

situatie, kunnen klanten advies inwinnen bij een fi nancieel adviseur.

15 x 5

Z.O.Z.

RekenvoorbeeldHoofdsom 

€ 8.000,–
Looptijd van de lening 

15 jaar
Rente* (vast gedurende de gehele looptijd) 1,6%
Totale prijs van de lening 

€ 9.005,40
Jaarlijks kostenpercentage 

1,6%
Bruto maandlasten 

€ 50,03 
* De rente wordt vastgesteld op de datum van binnenkomst van de aanvraag.

Zo vraagt u de lening aan U heeft gekozen voor het energiezuiniger maken van 
uw woning. Voor de benodigde investering heeft u bij 
uw gemeente of provincie een aanvraag gedaan voor 
een Duurzaamheidslening. Deze aanvraag is door 
uw gemeente of provincie toegewezen. Dit betekent 
dat u voldoet aan de door hen gestelde voorwaarden 
onder voorbehoud van een positieve (financiële) toets 
door ons (SVn). In de toewijzings  brief van uw gemeente 
of provincie staan het    aange vraagde bedrag van de 
lening, de looptijd van de lening en de rente. Uw 
volgende stap is het daadwer kelijk aanvragen van de 
lening bij ons (SVn), zodat wij uw aanvraag financieel 
kunnen toetsen. De infor matie die u daarvoor nodig 
heeft, vindt u in deze aanvraagset.
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Geslacht Man/vrouw Man/vrouwVoornamen
Tussenvoegsel
Achternaam (bij geboorte)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Burgerservicenummer

Burgerlijke staat ■ alleenstaand ■ alleenstaand
■ gehuwd/geregistreerd partnerschap

huwelijkse voorwaarden: ja nee 
■ gehuwd/geregistreerd partnerschap

huwelijkse voorwaarden: ja 
■ samenwonend ■ samenwonend

 weduwe weduwe  weduwnaar  weduwe  weduwnaar weduwnaarEerder huwelijk of geregistreerd 
partnerschap ontbonden?

■ ja, d.d. ■ ja, d.d.
■ nee ■ nee

Heeft u kinderen jonger dan 21 jaar, 
voor wie u financieel verantwoordelijk bent?

■ ja■ ■■nee ■ ja■ ■■nee

Heeft u inkomen uit? ■ vast dienstverband ■ vast dienstverband
■ tijdelijk dienstverband ■ tijdelijk dienstverband
■ uitzendwerk ■ uitzendwerk
■ zelfstandige onderneming ■ zelfstandige onderneming
■ AOW/pensioen/lijfrente ■ AOW/pensioen/lijfrente
■ uitkering ■ uitkering
■ verhuur ■ verhuur
■ geen inkomen ■ geen inkomen
■ overig inkomen, namelijk ■ overig inkomen, namelijk* met wie in de woning een gezamenlijk huishouden wordt gevoerd.

2. IBAN

Uw IBAN? (voor de incasso van de maandelijkse betalingen)

3. Slotverklaring
De ondergetekende(n), aanvrager(s), verklaart/verklaren:
1. Alle verstrekte gegevens naar waarheid te hebben ingevuld inclusief de documenten. 
2. De checklist gelezen te hebben en voor alle situaties van de checklist die van toepassing zijn, stukken in te sturen. 
3. Er geen bezwaar tegen te hebben dat de verstrekte gegevens indien nodig worden geverifieerd.
4. Er geen bezwaar tegen te hebben dat SVn de aangeleverde gegevens voor de aanvraag deelt met de instelling die de Duurzaamheidslening mogelijk maakt.5.  Kennis te hebben genomen dat alle verstrekte gegevens en nog te verstrekken gegevens worden geregistreerd conform de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.
6.  Akkoord te gaan met een toetsing bij:

- Stichting Bureau Krediet Registratie - Verificatie Informatie Systeem - Overige registers op het gebied van fraude en integriteit- Stichting Fraudebestrijding Hypotheken - Externe Verwijzing Applicatie

Plaats
Datum

Aanvrager 1 Aanvrager 2

Handtekening

SVn
Postbus 9
3870 CA Hoevelaken

T 088 253 9400
kredietverlening@svn.nl
www.svn.nl

gehuwd/geregistreerd partnerschap
huwelijkse voorwaarden: ja nee 
samenwonend

 weduwnaar

vast dienstverband
tijdelijk dienstverband

zelfstandige onderneming
AOW/pensioen/lijfrente

overig inkomen, namelijk

Er geen bezwaar tegen te hebben dat SVn de aangeleverde gegevens voor de aanvraag deelt met de instelling die de Duurzaamheidslening mogelijk maakt.

- Overige registers op het gebied van fraude en integriteit
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 De lening bedraagt minimaal € 2.500,– en maximaal € 25.000,–  Tot een bedrag van € 7.500,– geldt een looptijd van 10 jaar.  De Duurzaamheidslening heeft een eigen rentetarief. Het rente-
percentage wordt vastgesteld op de datum waarop de aanvraag bij 

ons (SVn) binnen is. Deze rente staat de hele looptijd van de lening 

vast. Kijk voor onze actuele rentetarieven op 
 De Duurzaamheidslening is een maandannuïteitenlening 

en wordt dus annuïtair afgelost. Met annuïtair terugbetalen 
heeft u uw Duurzaamheidslening op de einddatum helemaal 
terugbetaald. Het te betalen bedrag op basis van maandannuïteiten 

moet altijd worden voldaan voor de laatste dag van de maand. 
De maandtermijn bestaat uit een afl ossingsdeel en een rentedeel. 

Energiebesparende 

maatregelen maken 

uw huis comfortabeler

Meer comfort en minder woonlasten 

met de Duurzaamheidslening

Het energiezuinig maken van uw woning is een investering die in 

eerste instantie geld kost. Gemeenten en provincies vinden het 

belangrijk dat zoveel mogelijk woningen energiezuinig worden. 

Als uw gemeente of provincie een Duurzaamheidslening aanbiedt, 

kunt u in aanmerking komen voor een Duurzaamheidslening. 

De Duurzaamheids lening is een lening tegen gunstige voorwaarden, 

waarmee u energiebesparende maatregelen in en aan uw woning 

fi nanciert. Denk bijvoorbeeld aan een energiezuinige verwarmings-

installatie, gevelisolatie of isolerend glas. Of u in aanmerking komt en 

welke maatregelen u kunt fi nancieren verschilt per gemeente.

De voordelen op een rij:

 U bespaart energie en heeft meestal* een lagere energierekening.

 Uw wooncomfort wordt vergroot door een aangenaam 

binnenklimaat.

 De energiebesparende maatregelen kunnen goed zijn voor de 

waarde van de woning.

 U spaart het milieu door minder energieverbruik. 

Zo vraagt u de Duurzaamheidslening aan:

Uw gemeente of provincie bepaalt niet alleen welke maatregelen in 

aanmerking komen voor haar Duurzaamheidslening, maar ook welke 

doelgroepen en welk soorten woningen. De voorwaarden verschillen 

per gemeente en/of provincie. Uw gemeente of provincie heeft deze 

vastgelegd in een verordening. De eerste aanvraag verloopt via de 

gemeente of provincie. Als u voldoet aan de voorwaarden die uw 

gemeente of provincie stelt, krijgt u van haar een aanvraagformulier 

om de Duurzaamheidslening bij ons (SVn) aan te vragen. De aanvraag, 

de fi nanciële toets die bepaalt of u daadwerkelijk in aanmerking komt 

voor de lening en het verstrekken van de lening verzorgen wij. 

SVn heeft onder meer een AFM-vergunning voor het aanbieden van 

hypothecair en consumptief krediet.
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15 x 5

Gaat u verhuizen of verbouwen? 

Denkt u na over energiebesparende 

maatregelen? Informeer of uw gemeen te 

of provincie de Duurzaamheidslening 

mogelijk maakt! 

Door uw woning energiezuiniger te maken met 

energiebesparende maat regelen bespaart* 

u niet alleen op uw woonlasten, uw woning 

wordt er ook aangenamer en comfortabeler 

van. Meer wooncomfort én een lagere energie-

rekening dus! Bovendien helpt u mee aan een 

beter milieu en kunnen de energiebesparende 

maatregelen goed zijn voor de waarde van 

de woning.

*  Bij gelijkblijvende energieprijzen, uw gebruik van voorzieningen 

en apparatuur zoals verwarming/thermostaat niet veranderd is 

en de energiebesparende maatregel adequaat is uitgevoerd door 

een deskundig aannemer of installateur.

Rekenvoorbeeld
Hoofdsom € 8.000,00
Looptijd in maanden en aantal termijnen 180
Rente* (vast gedurende de gehele looptijd) 1,60%
Totale prijs van de lening  € 9.003,60
Jaarlijks kostenpercentage 1,60%
Bruto maandlasten € 50,03

* De rente wordt vastgesteld op de datum van binnenkomst van de aanvraag.



SVn
Postbus 40 

3800 AA Amersfoort

T 088 253 9400

KvK-nummer 41042610

kredietverlening@svn.nl

www.svn.nl


