Warm in de winter,
koel in de zomer!
Met de Energiebespaarlening Overijssel
Heeft u in de winter een tochtig, koud huis en last van koude
voeten? En is het in de zomer in uw woning soms net zo warm
als buiten? Met de juiste maatregelen is dit niet nodig!
U wilt optimaal kunnen genieten van uw woning. Fijn wonen en geen last
hebben van allerlei ongemakken. Een energiezuinig huis biedt veel wooncomfort. Daarnaast betaalt u minder energiekosten en investeert u in uw
woning waardoor de waarde hiervan kan stijgen. En met het isoleren van
uw woning of plaatsen van zonnepanelen op uw dak draagt u uw steentje
bij aan een duurzaam Overijssel.
Investeer slim met de Energiebespaarlening Overijssel.

Hoe ﬁnanciert u deze maatregelen? Met de Energiebespaarlening Overijssel!
Voor maatregelen die energie besparen of opwekken, kunt u het beste spaargeld
gebruiken. Het rendement is veel hoger dan de rente van de bank. Maar
beschikt u niet over voldoende geld? Dan is er een goedkope financiering: de
Energiebespaarlening. De rente is zo laag, dat u vaak direct geld overhoudt door
de energiebesparing!
Voordelen
• Meer wooncomfort
• Lagere energiekosten
• Waardebehoud of -stijging van uw woning
• Bijdrage leveren aan het klimaat
In Overijssel extra lage rente
Met de Energiebespaarlening kunt u geld lenen – om bijvoorbeeld isolatie of
zonnepanelen te financieren – tegen een lage rente. Als inwoner van Overijssel
krijgt u extra rentekorting die kan oplopen tot ruim 1%! Door deze korting ligt de
rente in Overijssel tussen de 1,2 en 1,6 procent (peildatum 11 december 2017).
Een hoger leenbedrag betekent een lagere rente. Het minimum leenbedrag is
€ 2.500,- en het maximum is € 50.000,-. Bent u ouder dan 75 jaar? Ook dan kunt
u in Overijssel de Energiebespaarlening aanvragen.
Ga naar energiebespaarlening.nl/overijssel voor de actuele informatie en uitleg
over hoe u de lening kunt aanvragen. Op energiesubsidiewijzer.nl kunt u
zien welke subsidies en andere aantrekkelijke leningen er zijn om uw woning
energiezuinig en comfortabel te maken
Rekenvoorbeeld
Hoofdsom
Looptijd van de lening
Rente
Totale kosten lening
Jaarlijks kostenpercentage
Bruto maandlasten

€ 10.000,00
10 jaar
1,4%
€ 10.724,00
1,41%
€ 89,36

Wist u dat…
• Spouwmuurisolatie hetzelfde rendement geeft als een spaarrekening met
11 procent rente?
• Er in elke gemeente in Overijssel een energieloket is? Kijk op overijssel.nl/
energieloketten voor het energieloket in uw gemeente.
• 3 van de 4 woningen in Nederland nog niet goed geïsoleerd zijn?
• De rente van de energiebespaarlening mogelijk in aanmerking komt voor fiscale
aftrekbaarheid? Raadpleeg de Belastingdienst voor meer informatie.
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