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Informatie & advies
subsidies en financiering



Loket Duurzaam Wonen Plus

Informatie & advies over:

• Energie besparen

• Energie opwekken

• Nemen van energiebesparende 
maartregelen

• Stimuleringsregelingen

• De weg naar aardgasvrij



Subsidies en leningen



SEEH

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis



De Isolatiemaatregelen
1. Spouwmuurisolatie: het isoleren van bestaande spouwmuren in de 
thermische schil

2. Dakisolatie: het isoleren van het bestaande dak in de thermische schil, of 
van de bestaande zolder- of vlieringvloer (als de zolder onverwarmd is)

3. Vloerisolatie en/of bodemisolatie: het isoleren van de bestaande vloer 
en/of de bestaande bodem in de thermische schil

4. Gevelisolatie: het isoleren van de bestaande binnen- en buitengevel met 
isolatiemateriaal

5. Hoogrendementsglas: het vervangen van glas in de thermische schil door 
HR++ glas of door triple glas
Let op: Neemt u triple glas? Dan moet dit altijd in combinatie met het vervangen 
van het kozijn door een isolerend kozijn. Hoogrendementsglas mag in het kozijn 
gecombineerd worden met panelen met dezelfde U-waarde.



De Uitvoering
• Doelgroep: eigenaar/bewoner van het hoofdverblijf
• Doelstelling: 2 e-besparende maatregelen aan de bestaande 

thermische schil

• Maatwerkadviesrapport ook subsidiabel (€ 150,-)
• Aanvullende Maatregelen 
• Zeer zuinig pakket met subsidie en bonus van €4.000,-

• Subsidie achteraf aanvragen (max. €10.000,-)
• Uitvoerdersfomulieren, foto’s en facturen = bewijslast

• www.rvo.nl/seeh

• 535 aanvragen ingediend | 1.3 mln (budget 84 mln)

http://www.rvo.nl/seeh


De Voorwaarden
• Minimaal 2 isolerende maatregelen !!

• Geldig voor bepaalde woningtypen:
vrijstaande woning | 2-onder-1 kap | tussenwoning | etagewoning

(geen woonboten, -wagens, recreatie woningen of 
getransformeerde scholen, kerken, gymzalen, industriële- en 
kantoorgebouwen)

• Minimale isolatiewaarden:
spouw: 1.1 | dak/zolder/gevel/vloer/bodem 3.5 m2K/W ; HR++ en panelen U = 1.2  

triple glas en panelen U = 0.7 i.c.m. kozijnen U = 1.5 W/m2K

• Minimale oppervlakte-eisen per woningtype !!
• Subsidie per m2 vanaf €4,- (bodem) tot €100,- (HR+++ met kozijn)



De Voorbeelden
Tussenwoning Minimaal Subsidie
Spouwisolatie van 10 m2 15 m2 ----------*
Vloerisolatie van 35 m2 27 m2 35 x € 7   = € 245
HR++ glas 14 m2 10 m2 14 x € 35 = € 490

*indien er meer spouw aanwezig is

Hoekwoning | 2-onder-1 kap
Spouwisolatie van 65 m2 33 m2 65 x € 5     = € 325
Zolder- of vlieringvloer van 40 m2 38 m2 40 x € 5     = € 200
Triple glas inclusief kozijnen 14 m2 12 m2 14 x € 100 = € 1.400

Vrijstaande woning
Dakisolatie van 75 m2 57 m2 75 x € 20 = € 1.500
Vloerisolatie van 45 m2 44 m2 45 x € 7   = € 315
Triple glas zonder kozijn 20 m2 15 m2 20 x € 35 = € 700



Duurzaam Thuis



E-besparing | Levensloopbestendig



• Aanvrager is een natuurlijk persoon/eigenaar of huurder woning

• Min. € 2.500,- en max. € 35.000,-

• Looptijd aflossing 10 jaar tot € 7.500,- | 15 jaar tot € 25.000,-

• Consumptieve en annuïtaire lening onderhands en met een 
bouwkrediet verstrekt

• Hypothecair bij een bedrag hoger dan € 25.000,-

• Lage rente en boetevrije aflossing

Duurzaam Thuis



• Energiebesparing

• Levensloopbestendigheid

• Aanvragen met duidelijke offerte

• Krediettoets SVn

• www.limburg.nl/duurzaamthuis

• Ook verwijderen van asbest

36 Maatregelen in totaal

http://www.limburg.nl/duurzaamthuis


www.duurzaamwonenplus.nl

info@duurzaamwonenplus.nl

http://www.duurzaamwonenplus.nl
mailto:info@duurzaamwonenplus.nl
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