Inventarisa e en voorwaarden geldlening voor verduurzaming van de nieuwe
WAR
Wij willen de WAR één van de duurzaamste plekken maken in Amersfoort, zodat we in de toekomst en
ook toekoms ge genera es verantwoord gebruik kunnen maken van deze plek. Op dit moment is het
pand slecht geïsoleerd en als eerste stap willen we het pand daarom zo veel mogelijk energe sch gaan
verduurzamen. Hiervoor hebben we een plan gemaakt en onderzocht met welke maatregelen we het
beste kunnen starten. Deze maatregelen betalen zich, zeker met de huidige energiecrisis, snel terug,
maar vereisen wel de nodige investering. Gezien de verhuizing en verbouwing van het pand al het nodige
hee gekost, hebben we iedereens hulp nodig om deze investering op te brengen.
We hebben een viertal investering scenario’s uitgewerkt met verduurzamingsmaatregelen die we het
komende jaar willen nemen, a ankelijk hoeveel geld we hiervoor kunnen ophalen. Hoe meer we nu
kunnen investeren hoe meer comfort we kunnen realiseren tegen lage energiekosten. Daarom willen we
bij iedereen inventariseren of zij de mogelijkheid hebben om een geldbedrag te lenen voor deze
investering. Als vervolg op deze inventarisa e zullen we:
1. Inscha en welk scenario poten eel haalbaar is (We mikken op minimaal scenario B)
2. Iedereen die hee aangegeven de mogelijkheid hee geld te kunnen lenen benaderen met een
concreet voorstel tot geldlening
3. Aan de slag gaan!
In de bijlage staan
-

Verduurzamings-scenario’s
Voorbeeld lening overeenkomst

Naam:
Ik heb wel / niet de mogelijkheid om een bedrag te lenen aan de WAR om te gebruiken voor het
energe sch verduurzamen van de WAR
Zo ja, welk bedrag zou je voor dit doeleinde aan de WAR kunnen lenen? (we hanteren een bedrag van
minimaal 500 euro, daaronder zijn de administra eve lasten van de lening t.o.v. het leenbedrag erg groot,
dona es voor de verduurzaming zijn welkom in elke vorm)
|_| 500 euro
|_| 1.000 euro
|_| 5.000 euro
|_| Anders, namelijk:

Loop jd:
|_| 3 jaar
|_| 5 jaar
|_| 10 jaar
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Onder welke voorwaarden zou je dit willen doen?
Rente:
|_| 0%
|_| 2%

