Slim investeren, in uw huis en in het klimaat!

Graag willen wij u attenderen op de nationale bespaarlening. In deze financieel uitdagende tijd is de keuze voor
energiebesparende maatregelen niet voor iedereen voor de hand liggend. Terwijl hier juist besparing van vaste
lasten uit voort komt. Daarom biedt de Rijksoverheid samen met de ASN bank en de Rabobank deze
bespaarlening.
Energiebespaarlening
Particuliere huiseigenaren kunnen een bedrag tussen de € 2.500,en € 25.000,- lenen. Afhankelijk van de hoeveelheid verbruikte
energie, kan de besparing op energie genoeg zijn om de
maandelijkse aflossing van de Energiebespaarlening te dekken. Het
kan zelfs zo zijn dat u wat extra kunt besparen.
Het betreft een annuïtaire lening. Bedragen tot € 5.000,- hebben
een looptijd van 7 jaar. Bij bedragen vanaf € 5.000,- is de looptijd
10 jaar. De rente is vast gedurende de looptijd van de lening. De
actuele rente is te vinden op www.ikinvesteerslim.nl/rente. De
afsluitkosten zijn 2% over de hoofdsom van de lening.
Aanvullende stimulans vanuit de Gemeente Wageningen
Om mensen te helpen om tot goede keuzes te komen biedt de Gemeente Wageningen tegen een kleine
vergoeding de Wageningen Woont Duurzaam Energiecheck aan. Woningeigenaren krijgen dan twee keer een
onafhankelijk energieadviseur op bezoek die een bespaaradvies geeft.
Deze Energiecheck kan individueel (voor 75 Euro), of samen met 1 tot 3 buren met een soortgelijke woning (50
Euro per huishouden), worden aangevraagd. Meer informatie staat op www.wageningenwoontduurzaam.nl.
Hier staat beschreven hoe mensen zich voor de Energiecheck kunnen aanmelden.
Voor woningeigenaren die geen nieuwkomers zijn op het gebied van energiebesparing biedt de gemeente een
Energiecheck voor gevorderden aan. Ook nu komt de onafhankelijk adviseur bij aan huis, om met de
woningeigenaar te bekijken wat de beste vervolgstappen zijn, afgestemd op de woonwensen.
Dit traject is intensiever en de resultaten vragen veelal meer inspanning en/of investering. Dit traject is altijd
individueel en het kost 250 Euro. De ervaring leert dat een goed energieadvies u veel geld kan besparen.
Meer informatie?
Voor meer informatie over, of voor het aanvragen van de Energiebespaarlening kunt u kijken op
www.ikinvesteerslim.nl. Informatie over de energiecheck’s kunt u vinden op
www.wageningenwoontduurzaam.nl. Voor vragen kan worden gemaild naar energieloket@wageningen.nl.

