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Informatiebijeenkomst energiebesparing

Programma

1. Wat doet het Duurzaam Bouwloket?

2. Energiebesparende maatregelen

• Kleine maatregelen

• Grote maatregelen

3. Regelingen voor u als bewoner

4. Tijd voor uw vragen

• Duurzaam (ver)bouwen

• Energie besparen

• Zelf duurzame energie opwekken

• Duurzame financiering

• Subsidies

Duurzaam Bouwloket

Voor onafhankelijke informatie en advies over:

• Verhogen wooncomfort en binnenklimaat

• Minder omgevingsgeluid (overlast)

• Verbetering woningkwaliteit (waarde)

• Besparen op energielasten

• Rendement op investering

Waarom verduurzamen?

Isolatiemaatregelen

Woningen < 1975:

Geen regelgeving op het gebied van isolatie

Veel kansen op het gebied van isolatie!

Woning vanaf > 1975

Beperkte isolatie aanwezig

Minder kansen op het gebied van isolatie

(vloerisolatie vanaf +/- 1980)

Stapsgewijs naar aardgasvrij
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Kleine ingrepen

- Radiatorfolie

- Leidingisolatie

- Verbeteren naad- en kierdichting

- Led-verlichting

- Aanvoertemperatuur Cv-ketel

- Pompschakelaar vloerverwarming

- MV-box vervangen

Kleine ingrepen

- Radiatorfolie

- Leidingisolatie

- Verbeteren naad- en kierdichting

- Led-verlichting

- Aanvoertemperatuur Cv-ketel

- Pompschakelaar vloerverwarming

- MV-box vervangen

Geen radiatorfolie en een ongeïsoleerde gevel?

Lezen infraroodfoto

Radiatorfolie

LED - verlichting

Isolatiemaatregelen

Spouwmuurisolatie Bodem- en vloerisolatie

Dakisolatie Vervangen beglazing
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Isolatiemaatregelen

Spouwmuurisolatie Bodem- en vloerisolatie

Dakisolatie Vervangen beglazing

Isolatiemaatregelen

Spouwmuurisolatie Bodem- en vloerisolatie

Dakisolatie Vervangen beglazing

Bodem- en vloerisolatie

Bodemisolatie/bodemfolie

Vloerisolatie

Bodem- en vloerisolatie

Bodemisolatie

Bodemisolatie meest toegepaste materialen

Isolatiematrassen

Isolatiewokkels

Natuurlijke schelpen

Bodemfolie

Eps parels

€ 20,- à € 25,- / m2

PUR

Thermoskussens

Prestatiefolie

Jetspray
Woldekens/platen

Minimale werkhoogte 

van circa 50 cm

€ 35,- à € 40,- / m2

Vloerisolatie meest toegepaste materialen
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Wanneer pas ik wat toe?

Lager dan 30 centimeter: 

Isolatieparels (bodemisolatie)

30 tot 45/50 centimeter

Isolatiechips/wokkels of isolatiematrassen (bodemisolatie)

Hoger dan 45/50 centimeter

Vloerisolatie.

Bodem- en vloerisolatie

Gemiddelde eengezinswoning circa 60 m² vloeroppervlakte:

Kosten : € 1.800,- tot € 2.400,-

Besparing : 320 m3 gas - € 210,-

Tvt. : 8 – 10 jaar

Niet alleen maar financiële besparing, maar ook comfortverbetering!

Bodem- en vloerisolatie

Gemiddelde eengezinswoning circa 60 m² vloeroppervlakte:

Kosten : € 1.800,- tot € 2.400,-

Besparing : 320 m3 gas - € 210,-

Tvt. : 8 – 10 jaar

Besparingspotentieel bij vloerverwarming nog groter!

1988 – Rc 1.3 – 5 cm EPS

Isolatiemaatregelen

Spouwmuurisolatie Bodem- en vloerisolatie

Dakisolatie Vervangen beglazing

Vervangen beglazing

De uiteindelijke prijs (HR++ € 140,- tot € 240,-) is afhankelijk van meerdere factoren. Dit heeft 

onder andere te maken met de type, grootte, vorm en gewicht van het glas, glas in het kozijn of 

in een draaiend deel, bereikbaarheid, op welke hoogte, ventilatieroosters, etc. 

Vervangen beglazing
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Regelingen voor u als bewoner

• Subsidie Energiebesparing Eigen Huis Extra toelichting

* (spouw)muur-, dak-, vloer-, bodemisolatie, 

beglazing vervangen & meer

• Investeringssubsidie Duurzame Energie € 500,- t/m + € 2500,-

* warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en kachels

• BTW teruggave zonnepanelen particulieren -/- 21% BTW

• Verlaagd btw tarief arbeid bij isolatiemaatregelen  9% BTW

• Ik Investeer Slim (landelijk initiatief) Max. € 25.000,- 2,5%

Voor meer informatie en de voorwaarden van de subsidieregelingen neem contact op 

met Duurzaam Bouwloket door te mailen naar info@duurzaambouwloket.nl of kijk op 

www.duurzaambouwloket.nl

SEEH – isolatie subsidie

Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)

• Spouwmuurisolatie

• Dakisolatie / zolder- of vlieringisolatie

• Vloerisolatie en/of bodemisolatie (1 maatregel)

• Gevelisolatie (binnen- of buitengevel)

• Vervangen beglazing HR++ of HR+++ i.c.m. kozijn

Belangrijk!

1. Voorwaarde is het uitvoeren van 2 of meer isolatiemaatregelen

2. De maatregel moet voldoen aan minimale isolatiewaarde

3. De maatregel moet voldoen aan een minimaal aantal m2

4. Eerst uitvoeren, daarna subsidie aanvragen!

Minimale isolatiewaarde

Minimale oppervlakte

Vast bedrag per m2

Voorbeeld basispakket

Tussenwoning

Isoleren onderkant vloer: 50 m2 (ten minste Rd 3,5 [m²K/W])

Vervangen beglazing BG: 14 m2 (U ≤ 1,2)

Vloerisolatie 50 m2 * € 7,- = € 350,-

Vervangen beglazing 14 m2 * € 35,- = € 490,-

Totale subsidie: € 840,-
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Aanvullende maatregelen

Alleen bij uitvoering van 2 of meer maatregelen kan ook subsidie 

worden verkregen voor:
Maatwerkadviesrapport (zie voorwaarden website RVO)

Het subsidiebedrag voor een maatwerkadviesrapport bedraagt € 150,-.

Isolerende deuren

De maximale U-waarde van de deur is 1,5. 

Het subsidiebedrag hiervoor bedraagt € 80,- per m2

Energiezuinig ventilatiesysteem

Waterzijdig inregelen verwarmingssysteem

Het subsidiebedrag hiervoor bedraagt € 60,-

Energiedisplay of slimme thermostaat

Het subsidiebedrag voor deze maatregel bedraagt € 100,-

Bonusbedrag

Aanvragen en meer informatie

Subsidie aanvragen of meer informatie nodig?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland:

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/eigenaar-én-bewoner

Uiterlijk binnen 13 weken krijgt u een brief met beslissing

Vragen?

Bedankt voor uw komst

www.duurzaambouwloket.nl

info@duurzaambouwloket.nl

www.facebook.com/DuurzaamBouwloket

www.twitter.com/Dubo_Loket
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