
Aanvraagformulier  
Stimuleringslening duurzaamheid accommodaties 
De stimuleringsregeling is bedoeld voor maatschappelijke organisaties met een eigen accom-
modatie. Dit zijn rechtspersonen in de vorm van een vereniging of stichting, zonder winstoogmerk. 
Hieronder vallen bijvoorbeeld sportverenigingen, jeugdverenigingen en cultuurorganisaties. 
 
Onderdelen die zijn aangegeven met * moeten worden ingevuld. 

 
Algemene gegevens 
 

Naam organisatie*:    
 

Inschrijfnummer KvK*:  
 

Adres Accommodatie*    
 

Postcode*:   Plaats*:  
 

Bouwjaar van de accommodatie*:   
 

Is uw organisatie zelf eigenaar van deze accommodatie?* Ja    

 Ja   Nee       
 

Betreft het een nieuwbouwproject?* Ja   Nee 

 
 

Postadres contactpersoon 
 

Naam contactpersoon*  
 

Functie/rol:     
 

Adres contactpersoon*  
 

Postcode*:   Plaats*  
 
Telefoonnummer*:  

vast    

mobiel  
 

Emailadres*       



Specificatie energie- en duurzaamheidsmaatregelen 

Hieronder zijn de verschillende maatregelen opgesomd, waarvoor de regeling geldt.  
Lees deze goed door en maak vervolgens uit de lijst eronder uw keuze. U kunt meerdere 
maatregelen tegelijk kiezen. 

 

Keuze* Maatregel Voorwaarden Aantal* 


Zonnepanelen/PV-panelen  De zonnepanelen worden gemonteerd 
op een geïsoleerd dak van de 
accommodatie en aangesloten op het 
elektriciteitsnet 

Wattplek 

 
Zonneboiler  Minimale productie van 1,5 GJ per jaar          jaaropbrengst   

GJ 

 
Vloerisolatie/bodemisolatie  Rc > 3,5 m2 K/W  m2 

 
Dakisolatie  Rc > 3,5 m2 K/W  m2 

 
Dakisolatie ‘groen’  Dakoppervlak > 8 en helling van het 

dak < 45°  
Minimaal 5 lagen: wortelwerende laag, 
drainagelaag, filtervlies, substraatlaag, 
vegetatielaag 

m2 

 
Spouwmuurisolatie  Rc > 1,6 m2 K/W  m2 

 
Gevelisolatie Rc > 3,5 m2 K/W  m2 

 
HR++ glas*  U < 1,2 m2 K/W  m2 

 
Micro-wkk/HRe ketel  Thermisch rendement > 100% 

Elektrisch rendement > 15% 
 

 
Warmtepomp boiler   

 
Warmtepomp (grond- 
gebonden of lucht/water) 

  

 
Houtgestookt(e) centrale 
verwarmingsinstallatie of 
warmwatertoestel 

Opwekkingsrendement > 85%  
Emissie voldoet aan de NeR 
(Nederlandse emissierichtlijn lucht) 

 

 
Kleinschalige windturbine  Wattplek 

 
Bodemenergiesysteem   

 
Lage Temperatuur Afgifte-
systeem (LTV) 

Als onderdeel van een duurzame 
verwarmingsinstallatie 

 

 
Verwijderen asbest 
dakbedekking 

Onder voorwaarde dat het verwijderen 
gebeurd door een erkend bedrijf en dat 
tegelijkertijd een zonnestroom (PV) 
systeem op het dak geplaatst wordt 
(asbest eraf, zon erop). 

m2 

 
Waterbesparende maatregelen Bijvoorbeeld waterbesparende kranen 

en douchekoppen, waterbesparende 
toiletspoeling of gebruik hemelwater 
voor toiletspoeling 

 

 
Ontkoppelen van het gebouw 
en/of het terrein van de 
accommodatie van de riolering 

 m2 

 
Maatregelen gericht op 
bevorderen van biodiversiteit 

Bv insektenhotel, bloeiende bermen 
(incl. benodigd beheer), amfibiënpoel, 
houtwal/heg, etc. 

 

    

  



Planning van de werkzaamheden 
 

Zijn de werkzaamheden al uitgevoerd?* Ja   Nee  
 
let op:  
De werkzaamheden mogen nog niet zijn uitgevoerd op het moment van aanvraag. 

 
 

Verwachte startdatum*:    Verwachte einddatum*:  

 
 

Totaal te lenen bedrag*: €  

 
let op:  
Het te lenen bedrag kan minimaal € 2500,- en maximaal € 25.000,- bedragen. 

 
 
 
 

Bij te voegen bijlage(n) bij de aanvraag 
 

De aanvraag moet voorzien zijn van de volgende bijlagen 
 Een kopie van recente offerte(s) waarin het volgende staat aangegeven: 

o een volledige beschrijving van de te treffen maatregelen, inclusief de eisen 
waaraan de maatregelen  moeten voldoen; 

o kosten van de te treffen maatregelen. 
o Indien de aanvraag betrekking heeft op een zonneboiler moet u een 

zonnekeur-certificaat, opbrengstverklaring of gelijkwaardigheidsverklaring 
meesturen waaruit de jaarlijkse hoeveelheid opgewekte energie blijkt. 

 
Houd er rekening mee dat voor sommige maatregelen een vergunning nodig kan 
zijn. Dit dient u bij uw gemeente na te gaan. U bent zelf verantwoordelijk voor het 
tijdig verkrijgen van vergunningen. 

 
 
  



Verklaring van de aanvrager  
 

De aanvrager verklaart: 

 bekend te zijn met de voorwaarden van de Stimuleringslening duurzaamheid. 
Deze zijn te vinden in de verordening stimuleringslening 
duurzaamheidsmaatregelen accommodaties gemeente Beesel; 

 dat de werkzaamheden waarvoor de Stimuleringslening duurzaamheid wordt 
aangevraagd nog niet uitgevoerd zijn; 

 dat de te treffen voorzieningen aan de accommodatie  zullen worden 
gerealiseerd; 

 dat de bij dit aanvraagformulier gevoegde bijlagen integraal deel uitmaken van 
deze aanvraag; 

 ermee bekend te zijn met de kenmerken van de Stimuleringslening volgens de 
voorwaarden van fondsbeheerder SVn. 

 

Ondertekening 
 

Ondertekende verklaart dit aanvraagformulier compleet en naar waarheid te 
hebben ingevuld en de vereiste bijlagen te hebben bijgevoegd. 
 

Woonplaats:   
 

Datum:  
 

Naam:  
   
 
 
 
 
Handtekening: 
..................................................................................................................... 
 
 

 
 
Stuur dit formulier met de vereiste bijlage(n) naar: 
Gemeente Beesel, o.v.v. Stimuleringslening duurzaamheid Accommodaties,  
Postbus 4750, 5953 ZK Reuver 
 
U kunt het ook mailen naar info@beesel.nl  o.v.v. Stimuleringslening duurzaamheid 
Accommodaties. 
Let op! U moet het formulier eerst ondertekenen en inscannen voordat u het mailt. 

mailto:info@beesel.nl

