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Gegevens aanvrager sportclub 

Naam sportclub:  

Omschrijving sport:  

Naam contactpersoon (bevoegd 
om lening aan te vragen): 

 

Straatnaam en huisnummer 
sportclub: 

 

Postcode:  

Woonplaats:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

Heeft uw vereniging of stichting de 
uitoefening van een door NOC*NSF 

erkende tak van sport als 
doelstelling? 

 

 

Nee  (dan heeft u geen recht op deze lening) 

Ja 

Is uw sportgebouw/-terrein  in 
eigendom van of in ander zakelijk 

recht van u ? 

 

 

Nee  (dan heeft u alleen recht op deze lening met toestemming van eigenaar) 

Ja 

Gegevens duurzaamheidsmaatregelen 

Beknopte beschrijving van de te 
treffen maatregelen inclusief 
verwachtte CO2-reductie of 
verwachtte toegenomen productie 
hernieuwbare energie (kopie 
energiescan en verslag met besluit 
van de organisatie) 

 

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

 

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

 

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

 

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

Geschatte kosten  van de 
maatregelen incl. BTW en naam 
uitvoerder  (offerte meesturen) 

 

 

 
 

 

Gewenst bedrag duurzaamheids- 
lening: 

 

 

Planning van de werkzaamheden: 
Datum start:  

Datum gereed:  

Vergunning benodigd? 
Gaat u werkzaamheden uitvoeren aan de buitenkant van een gebouw of aan een monument? Check dan of u een 
omgevingsvergunning nodig heeft op www.omgevingsloket.nl 

Ondertekening 

De aanvrager verklaart: 

- dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld; 

- bekend te zijn met de Verordening stimuleringslening duurzame maatregelen Wijchen 2018; 

- bekend te zijn met de voorwaarden van SVn, onder meer inhoudende dat er een BKR-toetsing door SVn zal worden uitgevoerd; 

- bekend te zijn met het feit dat de toezegging van de lening geheel of gedeeltelijk kan worden ingetrokken, wanneer aan een of meer voorwaarden van 
bovengenoemde verordening niet wordt voldaan; 

- dat indien een bouwvergunning en/of monumentenvergunning nodig is, deze vergunning is aangevraagd en dat niet met de werkzaamheden zal 
worden begonnen voordat de vergunning onherroepelijk is geworden en de werkzaamheden overeenkomstig de vergunning worden uitgevoerd; 

- dat de bij dit aanvraagformulier bijgevoegde bijlagen (o.a. offerte van de werkelijke kosten van de maatregelen en een ALV-besluit inzake de 
‘Stimuleringslening duurzame maatregelen’ en een energiescan m.b.t. de te nemen maatregelen) integraal deel uitmaken van deze aanvraag; 

- akkoord te gaan met de controle van de aangeleverde gegevens; 

- akkoord te gaan met – als daarom wordt verzocht – het verlenen van toegang aan een medewerker van of namens de gemeente, die controleert of de 
duurzaamheidsmaatregelen zijn uitgevoerd. 
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Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u sturen naar:  

Gemeente Wijchen, Domein Fysieke Leefomgeving, Kasteellaan 27, 6602 DB Wijchen 

 

Procedure en werkwijze  

- Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen.  

- De  procedure is als volgt : 

Stap 1:  U dient dit aanvraagformulier in bij de gemeente. Bij het formulier zit een toelichting. De gemeente toetst deze aanvraag aan de 
verordening ‘stimuleringslening duurzame maatregelen Wijchen 2018’.   

Stap 2:  Indien dit het geval is, krijgt u een tweede formulier toegestuurd. Dit aanvraagformulier kunt u indienen bij het Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn), dat het geld beheert dat de gemeente Wijchen heeft gereserveerd voor de 
stimuleringsleningen. Het SVn verricht vervolgens de financiële toets en verstrekt daarna uw lening. Hierbij vindt in alle gevallen een 
krediettoets plaats, waarbij gebruikt gemaakt wordt van gegevens van Bureau Kredietregistratie. 

- De uitvoering van de regeling zal steekproefsgewijs worden gecontroleerd. 

 

Toelichting  

Verstrekking 

Op aanwijzing van de gemeente Wijchen, voor zover de gemeente Wijchen hiervoor voldoende saldo heeft bij het Stimuleringsfonds. 

 

Bedrag (hoofdsom) van de lening 

Is vastgesteld door de gemeente Wijchen (minimaal € 10.000,- en maximaal € 150.000,-). 

 

Looptijd 

De looptijd bedraagt maximaal 15 jaar.  

 

Aflossing en betaling van de maandtermijn 

De lening wordt annuïtair afgelost. Het te betalen bedrag op basis van jaarannuïteiten moet steeds voor 1/12 deel worden voldaan per de laatste van 
elke maand. De maandelijkse betalingen worden valutair per 31 december van ieder jaar met de schuldrest verrekend. Automatische incasso is 
verplicht. Bij verkoop wordt de restantschuld in zijn geheel afgelost. 

 

Rentepercentage 

Het rentepercentage is 3% lager dan het 15 jaartarief van de SVn (minimaal rentepercentage 1,0%). 

 

Rentevastheid 

De rente is gedurende de gehele looptijd vast. 

 

Vervroegde aflossing 

Is te allen tijde boetevrij toegestaan. 

 

Afsluitprovisie 

2% over de hoofdsom van de lening. 

 

Bouwkrediet 

De lening wordt gekoppeld aan een bouwkrediet. 

 

Krediettoets 

In alle gevallen vindt er een BKR-toets plaats.  

 

Bij wie moet u zijn voor nadere informatie? 

Algemene procedurele vragen 
m.b.t. stimuleringslening 
sportclubs. 

         Gemeente Wijchen                                                           SVn 

          Domein Fysieke leefomgeving 088 432 70 00                  088 253 94 00  


