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Leningen
Persoonlijke lening
Verschillen tussen de vier opties 

HYPOTHEEK

ENERGIE-

BESPAARLENING  

(WARMTEFONDS)

DUURZAAM-

HEIDSLENING

PERSOONLIJKE 

LENING

Max. aanvangsleef-

tijd/eindleeftijd

Vanaf 18 jaar Jongste aanvrager 

niet ouder dan 76 

jaar

eindleeftijd  

maximaal 75 jaar

eindleeftijd 

maximaal 75 jaar

Minimaal 

leenbedrag

In verband met 

eenmalig bijko-

mende kosten 

vanaf globaal 

€ 15.000

€ 2.500 € 2.500 € 2.500

Maximaal 

leenbedrag

Tot 106% wo-

ningwaarde bij 

energiebesparen-

de maatregelen, 

anders tot 100%

€ 65.000 € 25.000 € 25.000

Let op: bij leenbe-

drag vanaf € 15.000 

is een (tweede) 

hypotheek mogelijk 

voordeliger

Rente Laagste rente Hogere rente dan 

een hypotheek 

maar een lagere 

rente dan een 

persoonlijke lening. 

Rentetarief afhan-

kelijk van hoogte 

leenbedrag

Lagere rente dan 

een persoonlijke 

lening. Rentetarief 

afhankelijk van 

hoogte leenbedrag

Hogere rente 

dan hypotheek of 

energiebespaar- en 

duurzaamheidsle-

ning. Rentetarief 

afhankelijk van 

hoogte leenbedrag
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HYPOTHEEK

ENERGIE-

BESPAARLENING  

(WARMTEFONDS)

DUURZAAM-

HEIDSLENING

PERSOONLIJKE 

LENING

Looptijd/maand-

lasten

Max 30 jaar 7, 10, 15 of 20 jaar Bij een looptijd van 

10 jaar kun je tot  

€ 7.500 lenen, bij 

een looptijd van 15 

jaar kun je van  

€ 7.500 t/m  

€ 25.000 lenen

Max 10 jaar

Bijkomende kosten 

(zoals notaris- en 

taxatiekosten)

Hoge bijkomende 

kosten. Waardoor 

financiering met 

hypothecaire 

lening vaak pas 

rendabel is vanaf 

€ 15.000

Geen bijkomende 

kosten

Geen bijkomende 

kosten

Geen bijkomende 

kosten

Woning als zeker-

heid?

Ja Nee Nee Nee

BKR-registratie Nee Ja Ja Ja

Bouwdepot Al dan niet ver-

plicht, afhankelijk 

van acceptatiebe-

leid geldverstrekker

Ja Ja Nee

Doorlooptijd 4-6 weken 2-3 weken Afhankelijk van 

de betreffende 

gemeente

Binnen enkele 

dagen

Bijzonderheden Zowel af te sluiten 

voor verbouwen 

en/of verduurza-

men

Alleen af te sluiten 

voor verduurza-

men. Voor € 5.000 

is de looptijd 7 jaar, 

voor € 5.000 tot 

€ 15.000 10 jaar. 

Boven € 15.000 

keuze in looptijden 

afhankelijk van 

leenbedragag. Max 

75% van het te 

lenen bedrag mag 

worden gebruikt 

voor zonnepane-

len.

Alleen af te sluiten 

voor verduur-

zamen. Lening 

wordt afgesloten 

bij de gemeente; 

beschikbaarheid 

en voorwaarden 

kunnen verschillen 

per gemeente 

Zowel af te sluiten 

voor verbouwen 

en/of verduurza-

men


