
Productfiche Eco-Energiefinanciering  

 

Wie 
Particulieren, zelfstandigen, vrije beroepen, landbouwers voor 

een privé-bestemming. 

Bestemming 

 

 

De financiering van verschillende roerende goederen en renovatie 

van onroerende goederen met privé-bestemming : nieuwe of 

tweedehands wagens, moto, boot en mobilhomes, aankoop van 

klein materieel, betaling van successierechten, diverse andere 

kosten. 

Nieuwe bestemming : de LOA ECO-Energie (code "fiskaal energie 

besparende investering") è ECO-Energiefinanciering (100 % 

renovatielening (onroerend bij bestemming) met meer dan 80 % 

van de lening die bestemd is voor energiebesparende 

investeringen) :Vervanging ketel – installatie Boiler met 

zonnenergie – fotovoltaïsche panelen -  installatie warmtepomp – 

installatie toestellen voor geothermische energie – 

dubbel/driedubbel glas – isolatie dak, muren en vloer – Plaatsing 

van thermostatische kranen / schakelaars – Energetische audit 

 

Alternatief 

Een korte termijnkrediet met privé-doeleinden, de kasfaciliteit, 

het comfortkrediet. 

 

Omschrijving 

Gereglementeerde lening op afbetaling met privé-doeleinden. De 

rentevoet is vast voor de periode. De betaling gebeurt op de 

rekening van de verkoper of door overhandiging van een cheque 

aan de cliënt die deze bezorgt aan de verkoper. De betaling kan 

ook gebeuren op de rekening van de cliënt maar alleen in 

bepaalde specifieke gevallen. 

 

Bedrag 
Minimum : 2.500 EUR, maximum in functie van het bedrag en het 

type van het gefinancierde goed (zonder BTW). 

Looptijd 

Minimum 6 maanden, maximum 120 maanden maar ook in 

functie van het bedrag en de bestemming. Er dient ook rekening 

gehouden te worden met de economische levensduur van de 

goederen. 

 

De ECO-Energie Financieringen hebben tarieven volgens de 

volgende termijnen : 13 – 60 maand, 61 – 84 maand en 85 – 120 

maand. 



Wijze van terugbetaling Constante mensualiteiten 

Waarborgen 

 

Akte van loonafstand. 

Kwijtschrift met indeplaatsstelling, eventueel inpandgeving. 

 

Dossierkosten 
Geen 

 

Beheerskosten 

Geen 

 

 

 

 

Vervroegde terugbetaling 

Bij gehele of gedeeltelijke vervroegde terugbetaling bestaat de 

wederbeleggingsvergoeding uit  

• 1% van het vervroegd terugbetaald kapitaal indien de 

resterende looptijd > 1 jaar op moment van de 

terugbetaling 

• 0,5% van het vervroegd terugbetaald kapitaal indien de 

resterende looptijd ≤ 1 jaar op moment van de 

terugbetaling 

Reserveringscommissie 
Niet van toepassing. 

 

Vergoeding voor het niet-

gebruiken 

Geen. 

 

 

Overheidsmaatregel KMO 

/VLIF-tussenkomst 

http://www.agentschapondernemen.be  

http://lv.vlaanderen.be 

Kredietgever 

CVBA CrelanCo - Sylvain Dupuislaan 251 - 1070 Brussel -IBAN BE28 

1039 9992 9420 - BIC NICABEBB - BTW BE  0403.263.840 - RPR 

Brussel - www.crelan.be 

Voor landbouwers : NV Crelan – Sylvain Dupuislaan 251 – 1070 

Brussel – IBAN BE20 1039 9997 1856 – BIC NICABEBB – BTW BE 

0205.764.318 – RPR Brussel – www.crelan.be 

 


