Subsidieregelingen
overzicht voor
particulieren

Wil je graag je eigen huis verduurzamen? Benieuwd naar de mogelijkheden én naar eventuele subsidies? Lees dan snel verder. We hebben
voor jou op een rijtje gezet van welke regelingen je gebruik kunt maken.
Meer informatie zoals de voorwaarden vind je via de aangegeven links.

Rijk
Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)
Regeling voor energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen
1 Tref minimaal 2 energiebesparende isolatiemaatregelen, zoals dak,
wanden of vloer.
2 De subsidie geldt bij afname van een minimale oppervlakte, via de
rekentool op RVO.nl kun je een inschatting krijgen van de hoogte van de
subsidie.
3 De maatregelen zijn uitgevoerd na de openstelling van de regeling op
15 augustus 2019.
4 Je laat de aanpassingen doen binnen de bestaande bouw, voor
aan- en nieuwbouw wordt geen subsidie verstrekt.
5 Alle maatregelen worden uitgevoerd door een deskundig bouwbedrijf.
De SEEH regeling loopt nog tot en met 31 december 2020.
Kijk voor meer informatie op: rvo.nl/seeh
Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
Subsidie voor zonneboiler of warmtepomp
1 De zonneboiler of warmtepomp staat op de lijst met apparaten die
in aanmerking komen voor de subsidie.
2 De omgevingsvergunning is voor 1 juli 2018 aangevraagd.
3 Het apparaat is nieuw en geïnstalleerd en je hebt een betaalbewijs
dat op jouw naam staat
4 Je vraagt de subsidie binnen 6 maanden na het installeren aan.
5 Het apparaat staat in Nederland.
6 Je mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de
subsidiebeslissing verwijderen.
De ISDE regeling loopt nog tot 31 december 2020.
De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en
de energieprestatie.
Kijk voor meer informatie op: rvo.nl/isde

"Met de Subsidie energiebesparing eigen huis werd
het aantrekkelijker om onze
woning te isoleren. Doordat
we zowel voor HR++ glas
hebben gekozen en muurisolatie, is de investering
binnen een aantal jaren
terugverdiend. We zitten
er nu warmpjes en comfortabel bij."

Gemeente
Reductie Regeling Energiegebruik (RRE)
In het bezit van een eigen woning? Dan kun je in aanmerking komen voor deze
regeling. Het is gericht op kleine energiebesparende maatregelen, zoals LEDverlichting en radiatorfolie.
De regeling gaat binnenkort van start. Alle particuliere huiseigenaren in de
gemeente worden hierover per brief geïnformeerd.

Overig
BTW teruggave bij aankoop zonnepanelen
Wanneer je zonnepanelen aanschaft kun je via de belastingdienst eenmalig de
btw op aanschaf en installatie terugvragen. Dat is een besparing van 21% op
de kosten.
Kijk voor meer informatie op: belastingdienst.nl
Energiebespaarlening
De Energiebespaarlening voor particulieren is een aantrekkelijke mogelijkheid om
energiebesparende investeringen in of aan je eigen huis te kunnen financieren.
Afhankelijk van de hoeveelheid energie die je verbruikt, kan de besparing genoeg
zijn om de maandelijkse betaling van je Energiebespaarlening te dekken.
Kijk voor meer informatie op: energiebespaarlening.nl
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