
Uw lening onze specialiteit

Verantwoord lenen  
voor duurzame doelen



Let op!

De informatie in deze brochure 

is niet toegesneden op uw per-

soonlijke situatie. Laat u goed 

informeren over de lening en de 

voorwaarden via uw financieel 

adviseur.

GreenLoans. 
Verantwoord lenen
voor duurzame doelen.
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GreenLoans maakt het mogelijk

Geld lenen voor duurzaam wonen 

Wij helpen mensen met het financieren van duurzame investeringen in en rond de eigen 

woning. Soms is daarvoor geld nodig, bijvoorbeeld omdat u niet over voldoende eigen  

financiële middelen beschikt. GreenLoans biedt daarom een lening speciaal ontwikkeld voor 

woningbezitters. Als woningbezitter bepaalt u daarbij zelf waar en welke energie-opwekkende 

en energiebesparende middelen u aanschaft, zoals zonnepanelen, een warmtepomp of 

spouwmuur isolatie. De looptijd van de GreenLoans lening kunt u afstemmen op de door u 

gekozen middelen. Natuurlijk moet u de GreenLoans lening ook zonder problemen kunnen 

aflossen. Het afsluiten van een lening is een bewuste keuze. Dit noemen wij verantwoord 

lenen.

GreenLoans werkt nauw samen met financieel adviseurs die over de benodigde vergunningen 

beschikken. Wilt u een persoonlijk advies over uw mogelijkheden? Dan is uw financieel advi-

seur de schakel: samen kiest u de best passende oplossing voor uw wensen. Zo weet u zeker 

dat u een weloverwogen besluit neemt over verantwoord lenen. Dát is waarvoor GreenLoans 

staat.
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Wat is de GreenLoans lening 
De GreenLoans lening is een persoonlijke 

lening. Deze is geschikt voor een eenmalige 

uitgave aan duurzame investeringen voor uw 

eigen woning. Denk hierbij aan zonne-

panelen, warmtepompen en isolatiemaat-

regelen. Samen met uw financieel adviseur 

bepaalt u of u geld gaat lenen en hoeveel 

geld. U bekijkt ook de mogelijkheden die 

passen bij uw financiële situatie. Daarbij 

wordt onder andere de rente en de looptijd 

van uw GreenLoans lening besproken.  

De rente zal tijdens de looptijd van de lening 

niet veranderen: deze staat vast. Tijdens de 

looptijd lost u het geleende geldbedrag af in 

gelijke, vaste bedragen, tot het einde van de 

looptijd. Het door u betaalde maandbedrag 

bestaat uit een rente- en aflossingsdeel.  

Op deze manier lost u de lening weer hele-

maal af. Tussentijdse opnames zijn 

niet mogelijk.

Zo werkt het
Bent u 21 jaar of ouder, maar nog geen 

70 jaar? Dan kunt u een lening aanvragen*

U leent minimaal € 2.500,– en maximaal  

€ 50.000,–*

De rente is vast: deze verandert niet

U betaalt terug met vaste, maandelijkse 

bedragen

Het maandbedrag bestaat uit rente en 

aflossing

U mag onbeperkt extra aflossen (hieraan 

zijn kosten verbonden)

De looptijd van de lening is minimaal 

60 maanden en maximaal 180 maanden

Aan het einde van de looptijd van de 

lening heeft u de lening afgelost

Investeren, aflossen en besparen
Investeert u in duurzaam wonen, dan kunt 

u de looptijd van de GreenLoans lening 

afstemmen op de middelen die u kiest,  

zoals zonnepanelen of een warmtepomp.  

Is de lening afgelost, dan profiteert u  

maximaal van de besparingen op uw 

energie rekening. Groen, verantwoord en 

toekomst bestendig.

GreenLoans lening

*  Informeer bij uw financieel adviseur.
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GreenLoans maakt maatschappelijk  

verantwoord lenen mogelijk. Niet iedereen 

komt in aanmerking voor een GreenLoans 

lening: de lening is ontwikkeld voor woning-

bezitters die duurzaam willen investeren in 

de eigen woning. In het overzicht ziet u 

de middelen waarin u met een GreenLoans 

lening kunt investeren.

  Zonnepanelen
Een zon-pv-systeem dat bestaat uit 

een of meer zonnepanelen met foto-

voltaïsche zonnecellen, inclusief de 

spanningsomvormers.

 Warmtepomp
Een elektrische of gasgestookte 

warmtepomp voor ruimte- en/of tap-

waterverwarming. De pomp moet een 

warmtepompkeurmerk hebben.

 Zonneboiler
Een zonneboilersysteem dat bestaat 

uit een of meer zonnecollectoren en 

een warmte-opslagvat, inclusief een 

eventuele geïntegreerde CV-brander.

 Spouwmuurisolatie 
Isolatie met een Rc-waarde die groter 

of gelijk is aan 1,3m2 K/W.

Meer energie-opwekkende en 
-besparende middelen

Gelijkstroompompen en -ventilatoren

Micro-WKK/HR(e)-ketel

Palletkachel en biomassaketel

Ramen, deuren en kozijnen

Ventilatieroosters

Vloer-, gevel- en dakisolatie

Warmte-terugwinsysteem

Windturbine

Kijk op www.greenloans.nl voor het meest 

actuele en uitgebreide overzicht.

Overzicht groene investeringen
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GreenLoans lening

Voor een eenmalige uitgave

Vaste rente 

Vaste looptijd

U ontvangt in één keer een geldbedrag 

Direct maandelijks aflossen met een vast bedrag, tot het einde van  

een vooraf bekende vaste looptijd

In het kort
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Verantwoord lenen voor 
duurzame doelen 

Dat is GreenLoans
Een lening kan een oplossing zijn als u duur-

zaam wilt investeren, maar nog niet over  

het benodigde geld beschikt. Daarbij wil 

GreenLoans voorkomen dat mensen door 

een lening in problemen komen. GreenLoans 

werkt daarom samen met aantoonbaar 

bekwame financieel adviseurs. Een financieel 

adviseur bekijkt uw persoonlijke situatie en 

geeft een passend advies. Mede voor dit 

doel beschikt hij over een vergunning van  

de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

Uiteraard staan wijzelf ook onder AFM-

toezicht en beschikken wij over alle relevante 

vergunningen. GreenLoans is een handels-

naam van DEFAM B.V., onderdeel van ALFAM 

Consumer Credit. ALFAM is 100% dochter 

van ABN AMRO Bank N.V..

Wet- en regelgeving
GreenLoans voldoet aan alle relevante  

wet- en regelgeving. Daarnaast volgen 

wij de richtlijnen van de Vereniging van 

Financierings ondernemingen in Nederland 

(VFN), waaronder de VFN Gedragscode.  

Met onze opgebouwde kennis en ervaring 

dragen wij bij aan de doelstellingen van  

deze vereniging, zoals het bevorderen van 

verantwoorde kredietverstrekking. Zo zetten 

wij ons in voor een gezonde ontwikkeling van 

de gehele Nederlandse financieringsmarkt.
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 Groenere wereld
Het aan u geleende geld komt voort uit investerings-
projecten in duurzame energie. Dat gebeurt via het 
Green Bond investeringsfonds van ABN AMRO  
Bank N.V.. Met het afsluiten van uw GreenLoans 
lening draagt u niet alleen bij aan een duurzame 
eigen woning, maar ook aan het verminderen van de 
CO

2
-uitstoot van de investeringsprojecten.

 Aantrekkelijke rente
GreenLoans is één van de weinige Nederlandse 
merken die aan particulieren leningen aanbiedt 
voor groene investeringen. Het rentetarief van de 
GreenLoans lening behoort tot één van de meest 
aantrekkelijke rentes in de markt.

 Alles helder
Transparantie staat bij ons hoog in het vaandel. In onze 
offerte ziet u precies wat uw lening kost, hoeveel rente 
u betaalt en wat de belangrijkste kenmerken van uw 
lening zijn. De offerte wordt voor u op maat gemaakt. 
Met het bijgevoegde ESIC formulier kunt u onze 
offerte beoordelen en eenvoudig vergelijken.

 Kenmerken
GreenLoans lening
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Beoordeling
Vraagt u een lening aan? Wij beoordelen uw 

inkomsten en uitgaven aan de hand van  

de VFN Gedragscode. Relevant is het  

maandelijkse netto-inkomen van u en uw 

eventuele partner. Vergoedingen als een  

13e maand of vakantiegeld rekenen wij niet 

mee. Wij bekijken ook uw woonlasten, zoals 

uw hypotheek. En wellicht heeft u nog 

andere vaste financiële verplichtingen, zoals 

het betalen van alimentatie. Ook deze infor-

matie wegen wij mee in de beoordeling van 

uw persoonlijke situatie.

BKR-toetsing
Wij zijn verplicht om uw aanvraag te toetsen 

bij het Bureau Krediet Registratie (BKR).  

Het BKR informeert ons over uw eventuele 

andere leningen en over het bijbehorende 

betalingsverloop. Ook uw eventuele eerdere 

Zo werkt lenen bij GreenLoans

leningen spelen een rol. Zo zorgen wij ervoor 

dat u niet teveel geld leent. De BKR toetsing 

helpt u en ons hierbij.

Voorwaarden
Voor het verkrijgen van een lening moet u 

onder andere aan de volgende basisvoor-

waarden voldoen.

U woont in Nederland

U bent 21 jaar of ouder, maar jonger dan 

70 jaar

U heeft een geldig legitimatiebewijs

Uw inkomsten worden gestort op een 

Nederlands rekeningnummer

U heeft geen negatieve BKR-registratie

U valt niet onder een schuldregeling 

Naast deze voorwaarden gelden ook andere 

voorwaarden. Zo moet u bijvoorbeeld in 

loondienst werkzaam zijn of een uitkering 

ontvangen in de vorm van pensioen, AOW of 

WIA (IVA). Daarnaast moet u in het bezit zijn 

van een koopwoning en de lening gebruiken 

voor de door GreenLoans ondersteunde 

groene investeringen.

Lening aanvragen
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de 

GreenLoans lening? En wilt u weten op welke 

manier deze lening kan aansluiten op uw 

plannen voor groene investeringen? Neem 

dan contact op met uw financieel adviseur. 

11



1
9
0
7
8
 /

 2
6
0
3
2
0
2
1

GreenLoans. 

Verantwoord lenen voor duurzame doelen.

GreenLoans is een handelsnaam van DEFAM B.V., Handelsregister Utrecht nr. 30081840. 

Staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en beschikt over een vergunning 

(nr. 12012683) om Consumptief Krediet te mogen aanbieden. Onze producten worden 

uitsluitend via distributiepartners aangeboden. DEFAM B.V. is onderdeel van ALFAM 

Consumer Credit. ALFAM is 100% dochter van ABN AMRO Bank N.V.. Wijzigingen 

voorbehouden. 

Postadres

Postbus 178

3980 CD Bunnik

T (030) 656 80 00

E info@greenloans.nl

I www.greenloans.nl

Bezoekadres

Schoudermantel 2a

Bunnik

GREENLOANS

www.krediet.nl/greenloans


