
Verduurzaming kost geld
Maar hoe betaal ik dat allemaal?

“U moet nu helemaal niks. Maar verduurzaming van uw woning levert 
heel wat op.”
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Bij een nieuwe keuken, vraagt u zich dan ook af wat de terugverdientijd 
is van uw keuken?
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Terugverdientijd en rendement

Het rendement van verduurzaming van uw woning bestaat uit:
1) meer comfort, en
2) een lagere energierekening als gevolg van genomen maatregelen; 

en
3) uw woning raakt in stappen gereed voor de toekomst: een warmte 

afgiftesysteem met een lagere temperatuur, en ook
4) belangrijk: een bijdrage aan het terugdringen van de  opwarming 

van de aarde. 

Financieel rendement (ROI, terugverdientijd) is daar slechts één onderdeel van. 
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Wees bedacht op

Bij subsidies (ISDE) en aanvragen “Duurzaam thuis lening”
Er is veel over in het nieuws en reclame…….

FOUT: “U bespaart 35% op de aanschaf”
CORRECT: “U ontvangt …€/vierkante meter, bij een minimum van ….m2”

Subsidies vraag je aan nadat je een offerte hebt laten uitvoeren

Een lening vraag je aan vóórdat je een offerte laat uitvoeren, met de 
relevante offertes als bijlage. Het betreft een “bouwdepot”, je betaalt alleen 
rente over wat je daaruit opneemt. 
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ISDE Subsidies
Het betreft subsidies voor dak-, gevel-, vloerisolatie en isolerend glas, 
apparaten waaronder warmtepomp, warmteboiler. 
Niet voor aanschaf zonnepanelen. Maar daarvoor kunt u wel geld lenen.
Alle voorwaarden en maatregelen inclusief hoe u subsidie kunt aanvragen, 
staan op: www.rvo.nl/isde

Hoofdpunten:
- Subsidie vanaf een minimaal aantal m2 en een minimale isolatiewaarde 

(Rd);  bijvoorbeeld voor vloerisolatie vanaf minimaal 20m2 en een 
minimale Rd van 3,5.

- Volledige subsidiebedrag bij twee maatregelen, binnen twaalf maanden. 
50% van subsidiebedrag bij één maatregel. 
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Hoe kunt u het betalen, keuzes
Als u spaargeld op de bank heeft staan: elke maatregel zelf betalen rendeert en 
levert meer op dan het spaargeld op de bank te laten staan.

Als u geen spaargeld heeft en / of u geld lenen als een vloek beschouwt:
lenen tegen 1,6% of 2,0% is slim en rendeert, 
- zeker als u het combineert met subsidies voor bepaalde maatregelen (1,6%); 
- ook voor alleen zonnepanelen (2%), “giechelend”.

Als u wel spaargeld heeft. Er zijn veel mensen die elke maand 100Euro of meer 
opzij leggen, nu zonder rendement. Het aflossen van de duurzaamheidslening van 
5000Euro kost 49euro per maand, die van 10000Euro 96euro per maand.  
Er is wel een minimum netto inkomen nodig, na eventuele hypotheeklasten.
U kunt uw leenvermogen testen op de website van de geldverstrekker SVn. 
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Grafieken met terugverdientijd met en zonder lening voor zonnepanelen (pv)
of voor een isolatiemaatregel.
https://www.berekenhet.nl/wonen/verduurzamen-terugverdientijd-berekenen.html

Vraag bij offertes niet alleen om kosten maar ook om wat het oplevert. 
Vul de gegevens in bij berekenhet.nl/wonen (zie ook de bijlagen bij 
deze ppt). 

Voor zonnepanelen: van 7-8 jaar, naar circa 3 jaar.

Vloerisolatie : 8 tot 10 jaar, met rendement qua comfort èn een lagere 
energierekening èn richting aardgasvrij. 
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Berekenen 
Totale investeringskosten  

€  
Subsidie(s)  

€  

Besparingen / verschuivingen in verbruik 

Wijziging gasverbuik per jaar  

m³  
   
Gas m³-prijs  

€ 1.73977  
stijgend met  

%  
Wijziging stroomverbuik per jaar  

kWh  
   
Elektriciteit kWh-prijs  

€ 0.39833  
stijgend met  

%  
 
 



Grafieken met terugverdientijd met en zonder lening voor zonnepanelen (pv)
of voor een isolatiemaatregel.
https://www.berekenhet.nl/wonen/zonnepanelen-terugverdientijd-berekenen 
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Bijlagen, informatie over leningen en subsidies en 
veel tips
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Lenen via onze gemeente of provincie bij SVn (1)

Lening “Duurzaam thuis”
Aanvraag online bij de gemeente of provincie voor een toewijzing, op 
limburg.nl/duurzaamthuis. Na hun toewijzing kun je aanvragen bij SVn.

Elk leenbedrag en iedere aanvrager wordt gecontroleerd, waaronder bij 
Bureau Krediet Registratie (BKR). 
Bij de provincie wordt uw aanvraag gecontroleerd op inhoud: passen 
de te nemen maatregelen bij de lening; offertes worden gevraagd voor 
alle isolatiemaatregelen, domotica, rolstoel toegankelijkheid. 
Bij SVn wordt de aanvrager gecontroleerd op kredietwaardigheid. 
Elk leenbedrag en iedere aanvrager wordt gecontroleerd, waaronder bij 
Bureau Krediet Registratie (BKR). 

12



Lenen via onze gemeente of provincie bij SVn (2)

Lening “Duurzaam thuis”, verdere details

• Tot 7500 Euro: 2% rente over hele looptijd met aflossing over 10 jaar, vaste maandlasten.  
• Meer dan 7500 tot 25000 Euro: 15 jaar. 
• 1,6% als je meer dan 1250Euro besteedt aan isolatie of aan het vergroten van de levensloopbestendigheid 

van de woning
• Geen afsluitkosten
• Het leenbedrag wordt gestort in een “bouwdepot”.
• Een bouwdepot is een speciale rekening bij je lening waaruit je de kosten van nieuwbouw of een 

verbouwing betaalt. Er wordt geld afgeschreven voor de betalingen die je doet op de uitgebrachte offertes. 
Je betaalt rente over het daadwerkelijk opgenomen bedrag. 

• Extra aflossen is boetevrij
• Aanvragen toewijzing bij gemeente  https://www.svn.nl/lening/Mook%20en%20Middelaar/svn-persoonlijke-

lening/15469
• Vragen aan SVn: 088 2539400, van 10 tot 16.00uur of www.svn.nl
• Bij 5000Euro lening over tien jaar met 2% rente zijn de maandelijkse lasten 46euro. 
• 1,6% indien u minimaal 1250Euro besteedt aan levensloop bestendigende maatregelen aan de woning of 

verduurzaming van de woning.
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https://www.svn.nl/lening/Mook%20en%20Middelaar/svn-persoonlijke-lening/15469
http://www.svn.nl/


Lenen via onze gemeente of provincie bij SVn (3)

Hoeveel kunt u lenen en wat worden uw maandlasten?

Op
https://www.svn.nl/berekenen/persoonlijke-
lening/Mook%20en%20Middelaar/15469
kun je op diverse manieren uitrekenen hoeveel je kunt lenen en wat je 
maandlasten worden. 
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Welk soort maatregelen komen in aanmerking voor de lening?
https://www.duurzaamthuislimburg.nl/p/alle-maatregelen-op-een-rij/

…zie voor toepassingen ook hierna…
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https://www.duurzaamthuislimburg.nl/p/alle-maatregelen-op-een-rij/


Terugverdientijd

Hoe kun je je terugverdientijd berekenen?
Voor terugverdientijd van isolatie maatregelen:
https://www.berekenhet.nl/wonen/energiekosten-berekenen.html
Ook al lijken terugverdienperiodes relatief lang, alle beetjes helpen om na 
genomen maatregelen ook uw CV-keteltemperatuur te kunnen verlagen 
(“zet’em op 50”). Naast meer comfort, een lagere energierekening en CO2-
uitstoot. Gebruik een offerte of eventueel isolatie.net voor de kosten. 
Voor terugverdientijd van zonnepanelen:
https://www.berekenhet.nl/wonen/zonnepanelen-terugverdientijd-
berekenen.html
Ook voor de meest conservatieve aannames voor opbrengst, prijsstijging per 
kWh, is de investering zeer lonend.
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https://www.berekenhet.nl/wonen/energiekosten-berekenen.html
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/aardgasvrij-wonen/verwarmingstest/
https://www.berekenhet.nl/wonen/zonnepanelen-terugverdientijd-berekenen.html


Waar kun je de lening voor gebruiken? (1)
Van duurzaamthuislimburg.nl 

Maatregelen die het energieverbruik van je woning verlagen
• Bodem-/vloerisolatie
• Dakisolatie groen
• Gevelisolatie
• Isolerende deuren/gevelpanelen
• Hoog rendement verwarmingssysteem
• Waterzijdig inregelen verwarmingssysteem
• LED-verlichting
• Energiezuinige gelijkstroompomp/gelijkstroomventilator
• Vraaggestuurde ventilatie
• Dakisolatie
• Spouwmuurisolatie
• Hoogrendementsglas
• Micro-wkk/HRe-ketel
• Infrarood panelen voor verwarming
• A-label pomp voor vloerverwarming
• Maatregelen volgens energierapport, opgesteld door een EPA-adviseur
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Waar kun je de lening voor gebruiken? (2)
Van duurzaamthuislimburg.nl

Duurzame energiebronnen voor je woning

•Zonnepanelen
•Zonneceldakpannen
•Zonneboiler
•Warmtepomp
•Aansluiten op warmtenet
•Accusysteem voor energieopslag
•Warmteterugwinning (WTW) voor douches en douchebakken
•Warmtepomp
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Waar kun je de lening voor gebruiken? (3)
Van duurzaamthuislimburg.nl

Monumentale woonhuizen
Onlangs is de Stimuleringslening Duurzaam Thuis toegankelijker gemaakt voor eigenaren van 
monumentale woonhuizen. Voor een overzicht van de versoepelde en aanvullende maatregelen, 
zie: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR654266/2

Levensloopbestendigheid (besteding van 1250€ hier aan, leidt tot een rente van 1,6% 
over het gehele leenbedrag)
Zo lang mogelijk in je eigen huis? Met maatregelen om de levensloopbestendigheid van je huis 
te verbeteren, kun je langer zelfstandig wonen. Bovendien vergroten veel maatregelen de veiligheid in en om de 
•Rolstoel/rollator toegankelijk maken 
•Trap- of huislift 
•Vergroten deurbreedte 
•Realiseren mantelzorgwoning 
•Drempelvrij maken woning 
•Realiseren slaap- en/of badkamer begane grond/primaire leefverdieping
•Renovatiemaatregelen 
•Waterafvoer en -toevoer voor wasmachine aansluiting op begane grond of primaire leefverdieping
•Domotica
•Beugels of trapleuningen 
•Seniorensloten 19

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR654266/2


Waar kun je de lening voor gebruiken? (4)
Van duurzaamthuislimburg.nl

Deelname aan een postcoderoosproject
• Met een postcoderoosproject doe je mee aan duurzame 

energieopwekking in je buurt. Voor de eenmalige investeringskosten 
voor deelname aan een postcoderoosproject kun je bij Duurzaam 
Thuis een lening aanvragen van maximaal € 25.000,-.

Circulair watergebruik
• Grijswatersysteem
• Afkoppeling, infiltreren en opvangen van regenwater
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Veel tips: 
Milieucentraal.nl , betrouwbaar en redelijk up to date

https://www.verbeterjehuis.nl/ , betrouwbaar en redelijk up to date
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ISDE Subsidies (1)
Voorwaarden en waarvoor van toepassing

Alle voorwaarden en maatregelen inclusief hoe u die kunt aanvragen, 
staan op: www.rvo.nl/isde
Het betreft dak-, gevel-, vloerisolatie en isolerend glas, apparaten 
waaronder warmtepompe, warmteboiler. 
Niet voor aanschaf zonnepanelen.

Hoofdpunten:
- Subsidie vanaf minimaal aantal m2 en een minimale isolatiewaarde 

(Rd);  bijvoorbeeld voor vloerisolatie bij minimaal 20m2 en een 
minimale Rd van 3,5.

- Volledige subsidie bij twee maatregelen, uitgevoerd binnen twaalf 
maanden. 50% van subsidiebedrag bij één maatregel. 22

http://www.rvo.nl/isde


ISDE Subsidies (2)
Voorwaarden en waarvoor van toepassing

Controleer voordat u een aanschaf voor een isolatiemaatregel gaat doen eerst de 
Isolatiemaatregelenlijsten.

De maatregelenlijst vindt u op:
https://www.rvo.nl/subsidies-
financiering/isde/woningeigenaren/isolatiemaatregelen#maatregelenlijsten

De maatregelenlijsten Isolatie en Hoogrendementsglas worden steeds geactualiseerd en het is de 
bedoeling dat deze lijsten worden aangevuld als meer materialen met bijbehorende 
isolatiewaarden zullen worden aangemeld. 
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