Kom jij in aanmerking voor subsidie op duurzame maatregelen voor je huis?
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Je huis isoleren of duurzaam verwarmen is een goed idee. Check hier of je in aanmerking komt en wat je hiervoor moet doen.

Checklist Isoleren

2

Checklist duurzaam verwarmen

TOTAL

Je hebt twee of meer isolerende maatregelen (dak-, vloer-, bodem-,
spouwmuurisolatie of isolatieglas) laten uitvoeren of bent dit van plan

Je hebt een zonneboiler of warmtepomp laten installeren of je bent dit
van plan.

Na de eerste isolatiemaatregel moet de tweede binnen 12 maanden
uitgevoerd en betaald zijn. De aanvraag voor subsidie doe je in een
keer voor alle maatregelen.

De installatie die je hebt laten uitvoeren voldoet aan de voorwaarden
van de ISDE. De voorwaarden voor ISDE zijn voor warmtepomp en
zonneboiler verschillend.

De maatregelen die laat uitvoeren moeten voldoen aan de
voorwaarden van de ISDE.

Je bent eigenaar van de woning. Ben je lid van een VVE?
Dan gelden andere voorwaarden.

Je bent eigenaar van de woning. Ben lid van een VVE?
Dan gelden andere voorwaarden.

Je hebt voor deze maatregelen niet eerder een andere subsidie ontvangen. Als de vorige eigenaar gebruikt heeft gemaakt van ISDE moet
jij andere maatregelen treffen.

Je hebt voor deze isolatiemaatregelen niet eerder een andere subsidie
ontvangen . Als de vorige eigenaar gebruikt heeft gemaakt van ISDE
moet jij andere isolatiemaatregelen treffen.

Wat moet je doen?
Kom je in aanmerking? Je kunt tot maar liefst 10.000 euro subsidie ontvangen.
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Bereken van tevoren de
subsidie die je kunt
ontvangen.
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Laat de maatregelen uitvoeren
door een deskundig bedrijf en
zorg er bij isolatie voor dat ze
foto’s maken.
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Zijn de maatregelen uitgevoerd
én betaald? Dan kun je op de
site je aanvraag indienen. Houd
daarvoor je DigiDgegevens bij de hand. Maak
foto’s of scans van de papieren
van de maatregelen.

Tip: Bewaar alle document rondom de maatregelen en de aanvraag van de subsidie goed.
Je bent namelijk verplicht deze minimaal 5 jaar te bewaren.
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Doorloop de stappen op de
website van de RVO.
Naderhand krijg je een e-mail
met de bevestiging.
Je ontvangt (binnen 13 weken)
de goedkeuring van de
aanvraag per post.

