Subsidieregeling energiebesparing eigen huis

Updated 14-3-2017

Bestemd voor individuele eigenaren-bewoners en VvE's
Er wordt subsidie verleend op 5 onderdelen. Om voor 2 t/m 5 in aanmerking te komen moeten er minimaal 2 energiebesparende
maatregelen onder 1 uitgevoerd worden.
1 Energiebesparende maatregelen
Min. isolatiewaarde

Vrijstaande
woning

Min. oppervlakte in m 2
2 onder 1 kap/ TussenEtagehalf vrjstaand woning
woning

Spouwmuurisolatie

min. Rd waarde 1,1

50

33

15

13

Gevelisolatie

min. Rd waarde 3,5

55

40

18

13

57

38

31

15

Dakisolatie
min. Rd waarde 3,5
Isolatie
zolder-/vlieringvloer
min. Rd waarde 3,5
(onverwarmde zolder/vliering)
Vloer- / bodemisolatie
min. Rd waarde 3,5
HR++ , max. U 1,2
Hoogrendementsglas
Triple-glas, max. U 0,8

Subsidie
Appartementsgebouw
x
aantal
13
appartementen
x
aantal
13
appartementen
het gehele dak

per m2
€ 5,00
€ 25,00
€ 15,00

niet omschreven

€ 5,00

44

32

27

20

15

12

10

8

de gehele vloer
8
x
aantal
appartementen

€ 5,00
€ 35,00
€ 45,00

2 Aanvullende energiebesparende maatregelen
Maatregel
Subsidie
2
2
a. Het vervangen van een deur in de gevel door een isolerende deur met een maximale U-waarde van 2,0 [W/m K].
€ 100,-/m
b. Bij het voor de eerste keer toepassen van triple-glas: het vervangen van een kozijn door een isolerend kozijn met een
€ 45,- /m 2 glas
maximale U-waarde van 1,5 [W/m 2K].
c. Het voor de eerste keer aanleggen van een systeem voor CO 2-gestuurde ventilatie.
€ 800,- /woning
d. Het voor de eerste keer aanleggen van een systeem voor balansventilatie met wtw met een rendement van ten minste 90%.
e. Het voor de eerste keer aanleggen van een douche met een systeem om douchewater voor te verwarmen met afvalwater
(douchepijp wtw) met een rendement van ten minste 50%.
f. Het voor de eerste keer aanleggen van een douchebak met een systeem om douchewater voor te verwarmen met afvalwater
(douchegoot wtw of douchebak wtw) met een rendement van ten minste 50%.
g. Het waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem.

€ 800,- /woning
€ 140,€ 300,€ 60,-/woning

3 Zeer energiezuinig pakket
Bij uitvoering van een zeer energiezuinig pakket wordt een extra subsidie verleend (naast de subsidie onder 1 en/of 2) van € 4000,- / woning.
Het zeer energiezuinig pakket bestaat uit:
a Triple-glas in de thermsiche schil.
b De overige energiebesparende maatregelen en aanvullende energiebesparende maatregelen, waarvan de elementen voldoen aan de
volgende isolatiewaarden:
Maatregel
Min. isolatiewaarde
Gevelisolatie
min. Rc waarde 5,0
Dakisolatie
min. Rc waarde 6,5
Vloer- / bodemisolatie
min. Rc waarde 4,0
Kozijen en deuren in de gevel
max. U 1,5
b. Een systeem voor CO 2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met wtw.
c. Een kierdichtheid die blijkens een luchtdichtheidstest (Qv_10) kar [l/s m 2] ten hoogste 0,4 bedraagt.
4 Maatwerkadviesrapport

Subsidie: € 150,00

5 Een energieprestatiegarantie

Subsidie: 50% van de afsluitkosten (incl. BTW) tot. max. € 200,- /woning

Overige voorwaarden
Minimaal 2 energiebesparende maatregelen (behorend bij 1).
Uitvoering door een bedrijf ingeschreven bij KvK.
Voor particulieren geldt dat de aanvrager eigenaar moet zijn van de woning en er zelf woont.
Regeling geldt vanaf 15 september 2016 t/m 31 december 2018 (datum van subsidieverstrekking).

Extra subsidies voor VvE's (Vereniging van Eigenaren)
VvE's kunnen gebruik maken van de genoemde onderdelen 1 t/m 5. Daarnaast verstrekt de overheid extra subsidie voor:
6 Een energieadvies en/of procesbegeleiding
Aantal koopwoningen
T.b.v. een gebouw of groep gebouwen met 1 of 2 koopwoningen
T.b.v. een gebouw of groep gebouwen met 3 of 4 koopwoningen
T.b.v. een gebouw of groep gebouwen met meer dan 4 koopwoningen

Subsidie
75% van de kosten (incl. BTW)
75% van de kosten (incl. BTW)
75% van de kosten (incl. BTW)

7 Een energieadvies en een mjop (meerjarig onderhoudsplan) en/of procesbegeleiding
Aantal koopwoningen
Subsidie
T.b.v. een gebouw of groep gebouwen met 1 of 2 koopwoningen
75% van de kosten (incl. BTW)
T.b.v. een gebouw of groep gebouwen met 3 of 4 koopwoningen
75% van de kosten (incl. BTW)
T.b.v. een gebouw of groep gebouwen met meer dan 4 koopwoningen

75% van de kosten (incl. BTW)

Voor alle uitgangspunten en voorwaarden verwijzen wij naar de site van de overheid:
http://www.rvo.nl/subsidies‐regelingen/subsidie‐energiebesparing‐eigen‐huis

Tot max. bedrag
€ 500,00
€ 1.000,00
€1000,- + €100,- per extra
koopwoning tot max. € 2000,-

Tot max. bedrag
€ 750,00
€ 1.500,00
€1500,- + €150,- per extra
koopwoning tot max. € 3450,-

