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Financiering
Energiebesparende maatregelen in uw 
woning, zijn investeringen die zich dubbel 
en dwars terugverdienen. Iedereen met 
spaargeld raden wij aan om te overwegen 
een deel daarvan te investeren in energie- 
besparing. Maatregelen als isolatie, 
zonnepanelen of dubbel glas leveren 
namelijk meer rendement op dan een 
spaarrekening. Het rendement is meestal 
al vanaf het eerste moment hoger. Alleen 
de terugverdientijd per maatregel verschilt. 
Zonnepanelen bijvoorbeeld hebben onder 
goede omstandigheden vaak al een 
terugverdientijd van 7 jaar. Daarna is de 
elektriciteit voor de rest van de levensduur 
‘voor niks’. Daarnaast zijn er verschillende 
mogelijkheden en regelingen die de 
financiering van duurzame aanpassingen 
nóg aantrekkelijker kunnen maken.

Subsidies
Vanaf 2 september 2019 stelt de overheid 84 
miljoen euro beschikbaar voor een Subsidie 
Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). U 
komt hiervoor in aanmerking als u twee 
duurzame maatregelen neemt: bijvoorbeeld 
het isoleren van uw dak en de vloer. Meer 
informatie vindt u op duurzaamzuidplas.nl. 
Deze subsidie geldt voor woningeigenaren 
en VvE’s (Vereniging van Eigenaren).

Verlaagd btw-tarief
Als u uw huis laat isoleren, vallen de 
arbeidskosten onder een btw-tarief van 9%. 
Materialen vallen wel onder het btw-tarief van 
21%. Meer informatie vindt u op de site van 
de belastingsdienst. 
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Aanschaf zonneboiler
Wilt u een zonneboiler kopen om een ruimte 
of tap(water) te verwarmen? Kijk dan op 
rvo.nl of u in aanmerking komt voor de 
Investeringssubsidie duurzame energie 
(ISDE). Een zonneboiler is een systeem van 
een warmwaterboiler met een zonnecollector.

Leningen

Rentekorting op de hypotheek
Bij een aantal banken krijgt u korting 
op uw hypotheektarief naarmate het 
energielabel van uw huis hoger is. Extra 
energiebesparende maatregelen kunnen 
vaak gratis meegefinancierd worden. Neem 
contact op met uw bank voor meer informatie 
of kijk op de website van Vereniging Eigen 
Huis. 

Energiebespaarlening voor VvE’s
Wilt u als VvE Energiebesparende maat-
regelen nemen voor uw gebouw? Vraag dan 
de VvE Energiebespaarlening aan bij het 
Nationaal Energiebespaarfonds. 

Energiebespaarlening voor particulieren
Dit is een aantrekkelijke mogelijkheid 
om energiebesparende investeringen 
in of aan uw eigen huis te kunnen 
financieren. Afhankelijk van hoeveel 
energie u verbruikt, kan de besparing 
genoeg zijn om de maandelijkse betaling 
van uw Energiebespaarlening te dekken. 
Investeer slim en maak van uw huis een 
heerlijk comfortabel thuis! Meer informatie 
vindt u op de website van het Nationaal 
Energiebespaarfonds.

Duurzaamheidslening  
gemeente Zuidplas
U kunt bij gemeente Zuidplas een 
Duurzaamheidslening aanvragen. Met 
deze lening kunt u tegen een laag 
rentetarief zelf investeren in energie-
besparing. Hierdoor daalt niet alleen 
uw energierekening, u investeert ook 
in de waarde van uw woning en in uw 
wooncomfort. Meer informatie vindt u 
op duurzaamzuidplas.nl.
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