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Maak uw woning klaar voor 
de toekomst!

Welke verbetermaatregelen 
kunt u aan uw woning treffen?

De voordelen:
• U kunt de kwaliteit van uw 

woning verbeteren 
• Uw energierekening gaat direct  

omlaag 
• U kunt langer in uw huis blijven 

wonen 
• U woont veiliger 
• U betaalt een lage rente 
• Uw woning wordt meer waard

Hieronder volgen enkele voorbeelden.

Voorbereiden op de toekomst
• Slaapkamer en badkamer op de begane grond realiseren
• Deuren verbreden
• Drempels verwijderen
• Huiselijke elektronica (domotica)-maatregelen uitvoeren 
• Traplift plaatsen

Veiligheid
• Gecertificeerd hang- en sluitwerk aanbrengen
• Verlichting bij de buitendeuren aanbrengen
• Rook- en koolmonoxidemelders installeren
• Elektronische hulpmiddelen installeren
• Veiligheidsglas plaatsen
• Alarmsysteem installeren

Duurzaamheid
• Zonnepanelen installeren
• Isolatiemaatregelen uitvoeren
• HR++-glas plaatsen
• Zonneboiler installeren
• Warmtepomp installeren

Met de Stimuleringslening van 
de gemeente Moerdijk kunt u het 
wooncomfort van uw woning 
verhogen. Wij bieden een lening tegen 
aantrekkelijke voorwaarden en een 
lage rente. Het principe is simpel: de 
gemeente verstrekt een goedkope lening 
voor verbetermaatregelen aan uw woning 
op het gebied van duurzaamheid, 
veiligheid en/of levensloopbestendigheid.



Wanneer komt u in aanmerking 
voor de Stimuleringslening?

U komt in aanmerking als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
• U eigenaar en bewoner bent van de woning waarvoor de Stimuleringslening 

wordt aangevraagd;
• Uw woning in de gemeente Moerdijk staat;
• Uw woning ouder dan 10 jaar is; 
• De gewenste verbetermaatregelen onder de voorwaarden van de regeling vallen 

en
• U aan alle overige (fi nanciële) voorwaarden voldoet. 

Wat zijn de condities die bij de 
Stimuleringslening horen?

• De hoogte van de lening is minimaal € 2.500,- en 
maximaal € 35.000,- (inclusief BTW).

• Tot een bedrag van € 12.500 is de looptijd 10 jaar; voor 
bedragen vanaf € 12.500 tot € 35.000 is de looptijd 15 jaar.

• De lening heeft een eigen rentetarief voor de 10- en 
15-jaarsrente. Dat tarief wordt door de gemeente vastgesteld 
op het moment van toewijzen van/beschikken over de lening.

• De rente staat vast gedurende de looptijd van de lening.
• De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet.
• De lening kan altijd boetevrij worden afgelost met een 

minimum van € 250,-.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Voor meer informatie en/of het ophalen van het 
 aanvraagformulier kunt u een afspraak maken bij het 
 Vergunningenloket van gemeente Moerdijk via: 
www.moerdijk.nl/stimuleringslening



Meer informatie: www.moerdijk.nl/stimuleringslening

Heeft u deskundig advies nodig bij het bepalen van verbetermaatregelen? 
Maak dan een afspraak met één van de onderstaande partners. Zij geven een 
gratis, vrijblijvend en onafhankelijk advies op maat.

Gratis, vrijblijvend en onafhankelijk 
advies nodig?

Energiek Moerdijk 
Voor advies op het gebied van 
duurzaamheid.
E: besparen@energiekmoerdijk.nl
I: www.energiekmoerdijk.nl

Wonen met Gemak
Voor advies over te nemen 
verbetermaatregelen, waardoor uw 
woning nog prima bewoonbaar is als 
uw levensomstandigheden veranderen 
door bijvoorbeeld ouderdom, ziekte 
en/of handicap.
T: 06 839 66 100
E: servicepunt@wonenmetgemak.nl
I: www.wonenmetgemak.nl

Inbraakproof
Voor advies op het gebied van het 
beveiligen van uw woning.
T: 0168 756 444
E: info@inbraakproof.nl
I: www.inbraakproof.nl

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Voor vragen over de   Stimulerings-
lening.
T: 088 253 94 00
E: info@svn.nl
I: www.svn.nl

Voor meer informatie en/of het ophalen van het  aanvraagformulier kunt u een 
afspraak maken bij het  Vergunningenloket van gemeente Moerdijk via: 
www.moerdijk.nl/stimuleringslening


