
Zelf aan de slag?! 
Praktische informatie om je op weg te helpen met 

het verduurzamen van je woning. 

 

 

Sarah Coemans 

adviseur Duurzaamheid 



Het online energieloket van de regio 

Jouwhuisslimmer.nl 



Selecteer je 

gemeente 

Jouwhuisslimmer.nl 



Selecteer je 

gemeente 

Duurzaam advies op 

maat van Energie 

Coöperatie Bunnik 

Informatie over 

subsidies 

Jouw buurtinitiatief hier? 

Laat het ons weten! 

Lokale pagina 



Inzicht opdoen 



Voorbeelden van maatregelen Voorbeelden van 

maatregelen om je huis 

te verduurzamen  



Voorbeelden van bedrijven 

Overzicht van (lokale), 

bedrijven voor advies en 

uitvoering! 



Advies over je eigen woning 

NIEUW! 

Quickscan 



Maak een eigen woning 

profiel aan voor het 

verduurzamen van je woning. 

Nieuw op jouwhuisslimmer.nl : Mijn Huis  



Nieuw op jouwhuisslimmer.nl : Mijn Huis  

Kies je eigen doel 

Kies welke 

maatregelen je 

wilt toepassen 

Ontdek hoeveel je kan 

besparen en wat de 

investering wordt. 

Label aanpassen 



Nieuw op jouwhuisslimmer.nl : Mijn Huis  

Nu kan je verder! 

Vraag offertes aan voor 

werkzaamheden of werk je plan 

verder uit met een adviseur. 



Subsidies 



Energiesubsidiewijzer.nl 

Selecteer je 

gemeente 

Ik ben een.. 



Energiesubsidiewijzer.nl 

SEEH 

ISDE 

Check deze website regelmatig voor updates! 



SEEH 
Subsidie energiebesparing  

eigen huis 

 

• Voor eigenaar én bewoner 

• open van 2 september 2019 tot en met 31 december 2020. 

• ongeveer 20% van de kosten tot max € 10.000. 

 

Energiesubsidiewijzer.nl 



Wil je SEEH subsidie? 
 

 • Neem minimaal 2 maatregelen:  

• dakisolatie,  

• spouwmuurisolatie,  

• gevelisolatie (binnen of buiten),  

• vloer- of bodemisolatie,  

• plaatsen HR++ glas of triple glas. 

 

• De isolatiemaatregelen voldoen aan de vereiste isolatiewaarden. 

 

• Zeer energiezuinig of energieneutraal: bonussubsidie tot €4000 

Energiesubsidiewijzer.nl 



Wil je SEEH subsidie? 
 

 • Je vraagt de subsidie aan nadat de maatregelen uitgevoerd zijn. 

 

• Alleen subsidie voor maatregelen in een bestaande woning.  

 

• Alleen subsidie voor maatregelen die je laat uitvoeren door een 

bedrijf en niet voor maatregelen die je zelf uitvoert. 

 

 Check www.rvo.nl voor alle voorwaarden 

Energiesubsidiewijzer.nl 



ISDE 
Investeringssubsidie  

duurzame energie 

• Zonneboilers 

• Warmtepompen 

 

 

• Biomassaketels 

• Pelletkachels 

Energiesubsidiewijzer.nl 

• Particuliere huishoudens (waaronder VVE's) die zelf 

duurzame energie willen opwekken  

• Afhankelijk van maatregel, tussen €300 - €8000  

• Tot en met 31 december 2020 



Wil je een apparaat aanschaffen?  

Doorloop het stappenplan van de  

ISDE aanvraag op RVO.nl 
 

 
1. Lees de voorwaarden 

2. Check of het apparaat voldoet (apparatenlijsten beschikbaar) 

3. Aankoop 

4. Installatie 

5. Subsidie aanvragen (uiterlijk 6 mnd na installatie) 

6. Uitbetaling subsidie 

Energiesubsidiewijzer.nl 



Energiesubsidiewijzer.nl 

Voor een overzicht van alle subsidies, 

duurzaamheidsleningen en btw-regelingen 

check:  

 Energiesubsidiewijzer.nl 


