Vanaf 15 september 2016 subsidie op isolatie
Voor het isoleren van uw woning is er de komende tijd weer een subsidie
beschikbaar. Van 15 september 2016 t/m 1 maart 2017 is er € 20,5 miljoen
budget beschikbaar gesteld. De subsidie is geldig indien u zelf de eigenaar van de
woning bent en in de woning woont.








De subsidie is geldig indien u zelf de eigenaar van de woning bent en in
de woning woont.
De subsidie op isolatie is van toepassing wanneer u minimaal 2
energiebesparende maatregelen neemt.
Het maximale subsidie bedrag per individuele woningeigenaar is €
25.000,De isolatie subsidie is van toepassing voor de periode van 15 september
tot 1 maart 2017.Ook voor de rest van 2017 en 2018 is er budget
beschikbaar. De hoogte van de isolatie subsidie zal nader wordt bepaald.
Voor woningeigenaren met een zeer energiezuinig pakket is er een
bonusbedrag van
€ 4.000,- beschikbaar.
Bij uw subsidieaanvraag zal er een formulier meegezonden moeten
worden dat ingevuld en ondertekend dient te worden door het
isolatiebedrijf. Natuurlijk helpt Isolatiespecialist.nl u hiermee graag.

Subsidie bedragen per m² isolatie
De subsidie voor de isolatie wordt verstrekt op basis van m².
Isolatiemaatregel
Vloerisolatie
Bodemisolatie
Spouwmuurisolatie
Dakisolatie
Gevelisolatie
HR++ Glas
Triple-glas

Subsidie per m²
€ 5,00
€ 4,00
€ 5,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 35,00
€ 45,00

Aan welke voorwaarden (isolatiewaardes) dient de
isolatie te voldoen voor de subsidie?
Isolatiemaatregel

Minimale Rd-waarde

Vloerisolatie
Bodemisolatie
Spouwmuurisolatie
Dakisolatie

3,5
3,5
1,1
3,5

Maximale U-waarde

Gevelisolatie
HR++ glas
Triple-glas

3,5
1,2
0,8

Minimale hoeveelheden (m²) om in aanmerking te komen
voor de subsidie
Maatregel

Vrijstaand

Hoekwoning

Tussenwoning

Appartement

Vloerisolatie
Bodemisolatie
Spouwmuurisolatie

44
44
50

32
32
33

27
27
15

20
20
13

Dakisolatie
Gevelisolatie
Hoogrendementsglas

57
55
15

38
40
12

31
18
10

15
13
8

Extra bonus bij zeer energiezuinig pakket
Indien u gaat voor het zeer energiezuinige pakket (i.v.m. de extra bonus van €
4.000,-) zijn de volgende waardes van toepassing
Isolatiemaatregel

Minimale Rd-waarde

Vloerisolatie
Dakisolatie
Gevelisolatie
Hoogrendementsglas

4,0
6,5
5,0

Maximale Uwaarde

0,8

6% BTW op arbeidskosten
Is uw woning ouder dan 2 jaar? Dan profiteert u ook nog eens van de 6%-regeling
op het isoleren van uw vloer, kruipruimte, spouwmuren en dak.
Let op: deze regeling gaat alléén op voor de arbeidskosten, en NIET voor de
kosten van het isolatiemateriaal.

Voor meer infomatie wijzen we u graag naar de Staatcourant:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-45219.html

