
Aan 2o/o of aan Oolo ?
Iedereen komt in aanmerking voor de lening
met een vaste rentevoet aan 2o/o. Wil je graag
deze lening afsluiten, kijk voor meer informatie
dan op www.igean.be.

De lening aan 0olo is voorbehouden voor
bepaalde minder begoede personen. Dit zijn
personen die recht hebben op de verhoogde
tegemoetkoming van het ziekenfonds, personen
met een inkomen lager dan een bepaalde grens
en personen die moeilijkheden ondervinden om
de verwarmingsfactuur te betalen en daarom
begeleid worden door het OCMW of een
schuldbemiddelaar. Het OCMW zal de aanvraag
helpen voorbereiden.

En ook de eigenaar die zijn woning verhuurt
aan een erkend SVK komt mogelijk in
aanmerking voor de renteloze lening.
Contacteer hiervoor het SVK.

Meer informatie
Het reglement, de aanvraagformulieren en
andere nuttige informatie vind je op de web-
pagina's over de energielening op
www.igean.be en bij de huisvestingsambte-
naar van je gemeente.

De IGEAN energielening is een samenwerking
van de gemeentebesturen en de OCMW's van
Aartselaar, Boechout, Boom, Borsbeek,
Brasschaat, Brecht, Edegem, Essen, Lint,
Hemiksem, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich,
Malle, Mortsel, Niel, Ranst, Rumst, Schelle,
Schilde, Schoten, Stabroek, Wommelgem,
Wijnegem, Wuustwezel, Zandhoven, Zoersel en
Zwijndrecht met het Vlaamse Gewest en IGEAN
dienstverlening.

IGEAN energielening
Doornaardstraat 6O
216fJ Wommelgem
o3l3so.08.o6
energielening@igean. be
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verantwoordelij ke uitgever:
IGEAN dienstverlening, Jo Bridts,
Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem

Bespaar op je
energiefactuur

de IGEAN energielening

Leen aan max¡mum 2%

voor energiebespa rende
werken aan de won¡ng.
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Goed voor uw
portemonnee, maar ook
voor het milieu.

Strenge winters hebben vaak onaangename
neveneffecten, zoals hoge energiefacturen.
Zorgen dat je huis minder energie verbruikt
brengt op.

De Vlaamse Overheid heeft een ambitieus plan
een energiezuinige woning voor elke Vlaming
tegen 2O2O. Ze denken hierbij aan concrete
werken, zoals de daken isoleren, enkel glas
vervangen door hoogrendementsglas en oude
verwarmingsketels inruilen voor een
condensatieketel.

Maar deze energiebesparende werken zijn vaak
(te) duur. Met wat men bespaart op het
energieverbruik kan u een deel van de kost
terugbetalen. En ook de premies van de
Vlaamse overheid en de energieleveranciers
helpen. Maar men moet eerst de middelen
hebben om deze werken te kunnen betalen.

Inwoners van 29 gemeenten in het
arrondissement Antwerpen kunnen zonder
bijkomende kosten en verplichtingen een lening
afsluiten om deze periode te overbruggen. Het
leningsbedrag is maximum 10.000 euro, terug
te betalen binnen 5 jaar. De goedkope lening
wordt aangeboden tegen een vaste intrestvoet
van 2o/o. Voor sommige minder begoede
personen is zelfs een renteloze lening mogelijk,

Voor wie ?
Iedereen kan zich kandidaat stellen voor de
IGEAN energielening. Niet alleen eigenaars van
een woning komen in aanmerking, maar ook
voor huurwoningen kunnen oplossingen worden
uitgewerkt.
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De woning
Êr zijn een aantal belangrijke voorwaarden rond
de woning. Zo moet deze als hoofdverblijfplaats
worden gebruikt en gelegen zijn in één van de
volgende 29 gemeenten:

De lening wordt aangevraagd op basis van
offertes en ze wordt uitbetaald op basis van
facturen. De werken mogen dus nog niet zijn
uitgevoerd bij de aanvraag van de lening.

Voor welke werken ?
(vanaf t.O7.2Ot5)
a. Dak- of zoldervloerisolatie
b. Hoogrendementsbeglazing, -deuren en

-poorten
c. Muurisolatie
d. Vloerisolatie
e. Luchtdichting en blowerdoortest
f, Energiezuinig ventilatiesysteem
g. Zuinige verwarmingsinstallatie
h. PV zonnepanelen
i. Zonneboiler of ander zuinig systeem voor

sanitair warm water
j. Re-lighting of re-lamping
k. Energiezuinige huishoudtoestellen (enkel

voor sociale doelgroep)
l. Energie-audit

Nieuwbouw komt enkel in aanmerking als het
E-peil van de te bouwen woning lager is dan of
gelijk aan E30.

De werken moeten worden uitgevoerd door een
aannemer, Enkel het plaatsen van dakisolatie
en zoldervloerisolatie kan door de doe-het-
zelver worden aangepakt.

De uitgebreide voorwaarden en een meer
gedetailleerde overzicht met de aanvaardbare
werken kan u raadplegen op www.igean.be.
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Aartselaar
Boechout,
Boom,
Borsbeek,
Brasschaat,
Brecht,
Edegem,
Essen,
Hemiksem
Hove,

Kalmthout,
Kapellen,
Kontich,
Lint
Malle,
Mortsel,
Niel,
Ranst
Rumst,
Schelle,

Schilde,
Schoten,
Stabroek,
Wommelgem
Wijnegem,
Wuustwezel,
Zandhoven,
Zoersel,
ZwijndrechtLet op: geld lenen kost ook geld!


