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Aanvraagformulier Stimuleringslening voor zakelijke klanten

Met dit formulier kan een zakelijke Stimuleringslening worden aangevraagd door een aanvrager, die is gevestigd 
in de gemeente Eijsden-Margraten. De aanvrager mag zijn:

1. een rechtspersoon in de vorm van coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, naamloze vennootschap, 
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een vereniging, een stichting; of  

2. een personenvennoot in de vorm van een eenmanszaak, een V.O.F., een C.V. of een maatschap. 

Lees vóór het invullen van dit formulier eerst de toelichting op de website van gemeente Eijsden-Margraten:
https://www.eijsden-margraten.nl/stimuleringslening 
 

1. Gegevens rechtspersoon 

In te vullen als de aanvrager een coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, naamloze vennootschap, besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een vereniging of een stichting is.

Naam organisatie
Adres organisatie
Postcode en plaats
Rechtsvorm
KvK nummer
Contactpersoon
Telefoonnummer contactpersoon
E-mailadres contactpersoon

……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………  man    vrouw
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

2. Gegevens personenvennoot 

In te vullen als de aanvrager een eenmanszaak, V.O.F. C.V. of een maatschap is.

Let op: Onderstaande gegevens dient u in te vullen voor alle bevoegde (bestuurs)leden, maten, vennoten, eigenaren. 
Vul een extra aanvraagformulier in als er meer dan 2 aanvragers zijn.

Voornaam
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Geslacht
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Burgerservicenummer

Aanvrager 1

……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………   man  vrouw
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….

Aanvrager 2

………………………………………………………...
…………………………………………………………
…………………………………………………………
……………………………..    man  vrouw
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

https://www.eijsden-margraten.nl/stimuleringslening
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3. Gegevens van de te financieren duurzaamheidsmaatregel(en)

3.a Locatie van de duurzaamheidsmaatregel(en)

Als sprake is van 
één duurzaamheidsmaatregel  -> Wordt de duurzaamheidsmaatregel 

getroffen in / op / aan een onroerende 
zaak binnen de gemeente 
Eijsden-Margraten ?

  ja

  nee -> een stimuleringslening 
      is niet mogelijk 

Als sprake is van 
meer duurzaamheidsmaatregelen  -> Worden de duurzaamheids-

maatregelen getroffen in / op / aan 
een onroerende zaak binnen 
de gemeente Eijsden-Margraten ?

  ja

  nee -> een stimuleringslening 
      is niet mogelijk

  3.b Locatie van de onroerende zaak

Wat is de locatie van de onroerende zaak, waar de duurzaamheidsmaatregel(en) wordt (/ worden) uitgevoerd ?

Adres
Postcode en plaats

    …………………………………………………………………………………………………………………
    ………………………………………………………………………………………………………………...

Is de onroerende zaak in (juridisch) 
eigendom ?

  ja
koopovereenkomst getekend d.d. 
…………………………………………………..

  nee -> een stimuleringslening
      is niet mogelijk

Worden duurzaamheidsmaatregelen 
getroffen aan de buitenkant van de 
onroerende zaak ? Of is de onroerende 
zaak een monument ? 
Of ligt de onroerende zaak in een 
beschermd dorpsgezicht ? 

  ja

Controleer s.v.p. of een omgevingsvergunning nodig is. 
Zie voor meer informatie: www.omgevingsloket.nl

  3.c Aard van de duurzaamheidsmaatregel(en)

Binnen welke categorie (1 - 6) past de duurzaamheidsmaatregel c.q. passen de duurzaamheidsmaatregelen ? 

Als méér dan één duurzaamheidsmaatregel wordt uitgevoerd en/of een duurzaamheidsmaatregel betrekking heeft 
op méér dan één categorie, kruis dan alle categorieën aan die van toepassing zijn en vul op de stippellijn in om 
welke maatregel(en) het gaat per categorie. Bij vraag 3.d is een toelichting mogelijk. 

1.   Verlaging van de energievraag
2.   Vermindering van de CO2-uitstoot
3.   Vergroting van het aandeel duurzame energie
4.   Stimulering van initiatieven op het vlak van “Energiecorporaties”
5.   Stimulering van initiatieven op het vlak van “Groen Gas”
6.   Géén van de bovenstaande categorieën  

  ja: ………………………………………
  ja: ………………………………………
  ja: ………………………………………
  ja: ………………………………………
  ja: ………………………………………
  ja  -> een stimuleringslening 
                is niet mogelijk

  nee
  nee
  nee
  nee
  nee

http://www.omgevingsloket.nl/
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  3.d Nadere gegevens over de duurzaamheidsmaatregel(en)

Aantal maatregelen ………………………………………………………………………………………………………….

Omschrijving van de maatregel(en);
het betreft de maatregel(en) die ook is/zijn 
benoemd bij vraag 3.c  

Zijn de werkelijke kosten minimaal € 5.000 ? 

Totale werkelijke kosten 
Totale werkelijke kosten 

Bijkomende kosten 
(zoals notaris- en/of advieskosten)

Gevraagde hoogte van 
de gemeentelijke Stimuleringslening 

Geplande uitvoeringsstart en realisatie-
datum van de duurzaamheidsmaatregel(en)

1.   Verlaging van de energievraag: ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2.   Vermindering van de CO2-uitstoot: ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3.   Vergroting van het aandeel duurzame energie: …………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4.   Stimulering van initiatieven m.b.t. “Energiecorporaties”: ………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
5.   Stimulering van initiatieven m.b.t. “Groen Gas”: ……………………….

………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

  ja        nee  ->  een stimuleringslening is niet mogelijk

………………………………………………………………………………………   excl. BTW

………………………………………………………………………………………   incl.  BTW

………………………………………………………………………………………   incl.  BTW

………………………………………………………………………………………   incl. BTW

……………………………  startdatum   …………………………….  realisatiedatum

  3.e Reeds toegekende leningen van gemeente Eijsden-Margraten

Is aan de aanvrager 
al een andere lening van gemeente 
Eijsden-Margraten toegekend? 

  ja

Naam lening     ……………………………………………………………
                            
                           ……………………………………………………………

Leningbedrag   ……………………………………………………………

  nee
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 4. Zekerheidsstelling

De gevraagde hoogte van de gemeentelijke 
Stimuleringslening is incl. BTW:

  > € 1 miljoen -> een stimuleringslening
                                   is niet mogelijk

  > € 100.000 en < € 1 miljoen

  > € 20.000 en < € 100.000

  > € 5.000 en < € 20.000 

Is sprake van 
zekerheidsstelling? 

  ja; hypotheekakte is 
           verplicht 

  ja -> welke? 
        hypotheekakte; maakt 
            rentekorting mogelijk
        notariële akte

  ja -> welke? 
        hypotheekakte; maakt
            rentekorting mogelijk
        notariële akte

  nee -> een stimulerings-
lening is niet mogelijk

  nee -> zonder hypotheek-
akte of notariële akte is geen 
stimuleringslening mogelijk

  nee -> een hypotheekakte 
of notariële akte is niet 
verplicht

 5. Bijlagen

De onderstaande bijlagen dienen verplicht aan de aanvraag toegevoegd te worden:

 Uittreksel KvK
 Kopie van een geldig identiteitsbewijs
 Kopie van het eigendomsbewijs van de onroerende zaak
 Kopie van geldige offerte(s) van de duurzaamheidsmaatregel(en)   

Aanwezig?
  ja
  ja
  ja
  ja

Aanwezig?
  nee
  nee
  nee
  nee

   Let op: de offerte(s) dient (/dienen) een duidelijke kostenonderbouwing te geven; ook blijkt duidelijk   
   dat de duurzaamheidsmaatregel(en) voldoet (/voldoen) aan alle voorwaarden.

 6. Verklaring

De ondergetekende(n), aanvrager(s), verklaart/verklaren:

 er geen bezwaar tegen te hebben dat de verstrekte gegevens indien nodig worden geverifieerd;
 kennis ervan te hebben genomen dat alle verstrekte gegevens en nog te verstrekken gegevens worden

geregistreerd conform de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens;
 bekend te zijn met de voorwaarden voor verstrekking van een gemeentelijke Stimuleringslening op grond van 

de Verordening Stimuleringslening zakelijk 2023 van gemeente Eijsden-Margraten;
 bekend te zijn met het feit dat een toekenning van een Stimuleringslening geheel of gedeeltelijk kan worden 

ingetrokken, als zou blijken dat (toch) niet wordt voldaan aan één of meer voorwaarden van de Verordening
Stimuleringslening zakelijk 2023 van gemeente Eijsden-Margraten;

 dat de werkzaamheden, waarvoor de Stimuleringslening wordt aangevraagd, nog niet zijn aangevangen;
 dat de uit te voeren duurzaamheidsmaatregel(en) worden gerealiseerd op basis van één of meer 

             vergunningen, indien deze noodzakelijk zijn;
 dat deze zich ervan bewust is, dat het de eigen verantwoordelijkheid is om na te gaan in hoeverre de 

werkzaamheden vergunning plichtig zijn en zo ja, dat tijdig een vergunning wordt aangevraagd;
 dat deze zich ervan bewust is, dat een gemeentelijke toekenningsbrief voor een zakelijke Stimuleringslening 

geheel losstaat van een eventueel benodigde vergunning en op geen enkele wijze duidt op publiekrechtelijke
medewerking in dat verband;

 dat de bijlage(n) bij dit aanvraagformulier integraal onderdeel uitmaakt (/en) van deze aanvraag.
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 7. Ondertekening

De ondergetekende(n), aanvrager(s), verklaart/verklaren:
alle verstrekte gegevens, op dit aanvraagformulier en in de bijlage(n), naar waarheid te hebben ingevuld.

Plaats …………………………………………………………

Datum ………………………………………………………...

Handtekening

Naam

Aanvrager 1

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Aanvrager 2

………………………………………………………...

…………………………………………………………

 8. Indienen aanvraag

Dit aanvraagformulier, inclusief bijlagen, dient te worden ingediend op één van de volgende manieren:

 digitaal toesturen via het webformulier op de website Aanvraagformulier Stimuleringslening zakelijk of per e-mail 
naar info@eijsden-margraten.nl 

 toesturen aan gemeente Eijsden-Margraten via Postbus 10, 6269 ZG Margraten 
 persoonlijk afgeven aan de informatiebalie van gemeente Eijsden-Margraten in Margraten.

 EINDE AANVRAAGFORMULIER

https://www.burgerberichten.nl/GemeenteEijsdenMargraten/formulieren/75ca975f-2a3d-4de1-bdf3-f5dff128bfec/Aanvraagformulier-Stimuleringslening-zakelijk/introduction
mailto:info@eijsden-margraten.nl
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