
Energielening voor 
je vereniging of vereniging 
van mede-eigenaars?

Bekijk deze folder of  
vraag informatie aan 
bij jouw Energiehuis



Het isoleren van je lokaal of het vervangen van je oude stookketel door 
een  condensatieketel zijn allemaal maatregelen die er voor zorgen dat je 
heel wat  minder energie verbruikt. Deze investeringen kosten echter ook 
geld en dat budget heeft je vereniging niet altijd meteen  voorhanden. 
Daarom kan je nu lenen om  energiebesparende investeringen aan je 
 lokaal uit te  voeren. 

Lening aan 1% voor niet-commerciële rechtspersonen 
en  coöperatieve vennootschappen of vereniging voor 
 mede-eigenaars (VME)
Bepaalde niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschap-
pen (scholen, ziekenhuizen, vzw’s,...) kunnen tot € 15.000 lenen aan 1% (op 
maximum 10 jaar). Verenigingen voor mede-eigenaars kunnen € 15.000 
ontlenen vermeerderd met €7.500 per wooneenheid. 



Bij alle werken wordt verondersteld dat deze worden uitgevoerd door 
een aannemer, zodat er ook een aannemersgarantie is op de kwaliteit 
van de uitvoering.

Je kan een energielening krijgen voor:
• dak- of zoldervloerisolatie
• hoogrendementsbeglazing (ook deuren en poorten)
• muurisolatie
• vloerisolatie
• luchtdichting en blowerdoortest 

(enkel in combinatie met andere maatregelen)
• energiezuinig ventilatiesysteem
• zuinige verwarmingsinstallatie
• zonnepanelen (pv) op voorwaarde dat het dak goed geïsoleerd is en 

er dubbel glas aanwezig is
• zonneboiler of een ander zuinig systeem voor sanitair warm water
• het vervangen van oude buitenverlichting door LED-verlichting 

(bv sportclubs)
• relighting of relamping (voornamelijk in de gemene delen van een 

appartementsgebouw)
• energieopslagtechnieken en beheerssystemen

WAARVOOR KAN JE LENEN?



Waar vind ik mijn ENERGIEHUIS  
in de WESTHOEK?
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Ben je een vereniging van 
één van deze gemeenten?

Neem dan gerust contact op 
met jouw Energiehuis

Energiehuis 
DVV Westhoek
Woumenweg 100 
8600 Diksmuide
051 51 93 51
energiehuis@dvvwesthoek.be

VERENIGING WESTHOEK
DIENSTVERLENENDE


