
Met de GreenLoans Lening investeert u in energieopwekkende en -besparende maatregelen voor uw eigen 
woning. Hieronder ziet u een overzicht van systemen die u kunt financieren met de GreenLoans Lening.

Bestedingsdoelen
Waarvoor kunt u de GreenLoans Lening gebruiken?

      Zonnepanelen 
Een zon-pv-systeem dat bestaat uit één of 
meerdere zonnepanelen met fotovoltaïsche 
zonnecellen. Inclusief de spanningsomvormers. 

Zonneboiler 
Een zonneboilersysteem dat bestaat uit  
één of meerdere zonnecollectoren en een 
warmte-opslagvat. Inclusief de al dan niet 
geïntegreerde CV-brander. 

Vloer- gevel- en dakisolatie
Isolatie met een Rc-waarde die groter  
is dan of gelijk aan 3,50 m2K/W.

Spouwmuurisolatie 
Isolatie met een Rc-waarde die  
groter is dan of gelijk aan 1,3m2K/W.

Ramen, deuren, kozijnen 
Ramen, deuren, en soortgelijke 
constructieonderdelen zoals garagedeuren, 
veranda’s of schuifpuien. De beglazing moet  
een UGL-waarde hebben kleiner dan of gelijk  
aan de eisen van bouwbesluit.

Warmte-terugwinsysteem
Een voorziening om warmte uit douchewater  
terug te winnen.

Warmtepomp 
Een warmtepomp – gasgestookt of elektrisch – 
voor ruimte- en/of tapwaterverwarming.  
De pomp moet een warmtepompkeurmerk 
hebben.

Micro-WKK/HR(e)-ketel 
De ketel moet een minimaal rendement  
hebben van 120% bovenwaarde.

Windturbines

Gelijkstroompompen en- ventilatoren 
Voorwaarde is dat de pomp of ventilator 
energiezuinig is.

Ventilatierooster
Een ventilatierooster dat druk gestuurd of  
CO2 gestuurd is.

Palletkachel of biomassaketel

Overige energieopwekkende maatregelen 
Bent u benieuwd naar andere energie opwekkende maatregelen die u wilt financieren?  
Wij helpen u graag verder.  

Bel ons op werkdagen van 8.00 uur tot 17.30 uur via 030 656 80 00.
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Greenloans. De juiste lening voor uw groene wensen.

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. 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


