
HET ECORENO-KREDIET
VRAGENLIJST DIE BIJ UW AANVRAAG MOET WORDEN GEVOEGD 

Uw contactgegevens
Naam en voornaam:

Woonadres:

Adres van de werken:

Gsm:

Rechtstreeks telefoonnummer:

E-mailadres contact:

Geboortedatum:

Nationaliteit:

Spreektaal:

Burgerlijke staat:

Aantal personen ten laste op het aanslagbiljet (AB)

en gezinssamenstelling:

Uw inkomen
Globaal belastbaar inkomen (volgens het AB): 

Inkomen andere meerderjarige gezinsleden:

Uw ECORENO-krediet
Gewenst krediettype:                                                                                                                                

   consumentenkrediet (maximum € 25.000); 
   hypothecair krediet;
  nog niet bepaald. 

Gewenst bedrag:

Het ECORENO-krediet is een voorfinancieringsoplossing die tegen een voorkeursrente wordt aangeboden 
voor de verbeteringswerken van een woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (renovatie, verbetering 
van de energie-efficiëntie, aanpassing van de woning om de autonomie van de bewoner te garanderen.  
Dit document moet worden ingevuld door de persoon die een ECORENO-krediet aanvraagt voor de 
renovatie- en energieverbeteringswerken aan zijn woning. Het moet ondertekend worden teruggestuurd 
naar uw adviseur/adviseuse van Homegrade of van de erkende vzw van het Netwerk Wonen die u begeleidt. 

Bijwerking: oktober 2022



Uw werken

Voorlopige startdatum van de werken:
 

Bestek Bedrag Referentie aannemer / 
bestek

Gaat het om werken aan 
de gemeenschappelijke 
delen van een gebouw 

(mede-eigendom)?
 ja nee

1

2

3

4

5

6

7

Als het gaat om werken aan de gemeenschappelijke delen van uw gebouw, vermeld dan uw duizendsten:

   Ik bevestig dat de bovenstaande informatie juist is. Ik verleen toestemming aan het Woningfonds, 
Homegrade en de erkende vzw’s van het Netwerk Wonen om de hier vermelde informatie en documenten, 
alsook de bijbehorende facturen en betalingsbewijzen uit te wisselen, en dit uitsluitend in het kader van 
deze lening en de aanvragen voor de Renolution-premies.

 

Datum:                                                                            Handtekening: 

Uw andere documenten
Gelieve ons ook een kopie van volgende documenten te bezorgen:

  het (de) laatste aanslagbiljet(ten) in uw bezit met betrekking tot hierboven genoemd inkomen; 
  een gezinssamenstelling (van maximaal 6 maanden geleden);
  het (de) bestek(ken).

En indien u deze heeft:  

  uw simulatie Renolution-premies;
  uw bezoekverslag van Homegrade of Netwerk Wonen; 
  uw EPB-certificaat.

Hulp nodig? Homegrade begeleidt en adviseert u gratis, met of zonder afspraak.

  1810
www.homegrade.brussels

   Queteletplein 7 
1210 Brussel

Bijwerking: oktober 2022

http://www.homegrade.brussels
https://www.homegrade.brussels/
mailto:rzsj.bureau.bruxelles3%40minfin.fed.be?subject=
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