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Agenda

1. Introductie 

2. Onderwerp Webinar

3. Toelichting 2 subsidies (ISDE en Eurowoningen)

4. Voorbeeldsituaties uit de wijk

5. Toelichting Nationaal Warmtefonds

6. Vragen deelnemers

7. Vragen vanuit de chat

8. Afsluiting en hoe nu verder



Introductie



Intro

Waarom zijn we 
hiermee bezig?





Hoe ga ik het betalen?

Financiering

Subsidie

• Lagere energiekosten
• Lagere onderhoudskosten
• Meer comfort
• Hogere woningwaarde=

“Je investering verdien je (deels) 
terug door een lagere 

energierekening ”



Financiering is maatwerk

• De staat van de huizen verschilt in de startsituatie

• Woningwensen en toe te passen maatregelen verschillen

• De financiële situatie verschilt van huishouden tot huishouden

“Het buurtteam geeft zelf geen 
financieel advies. We werken samen 

met financieel experts om u te 
ondersteunen met professioneel 

advies.”



Toelichting subsidies en leningen



Overzicht

• Subsidies

• ISDE

• Eurowoningen Toekomstbestendig

• Leningen

• Stimuleringslening Duurzaamheid

• Nationaal Warmtefonds



Subsidie (ISDE)

• Investeringssubsidie duurzame energie en 
energiebesparing

• In 2023 €350 mln. beschikbaar

• Tot 30% van de investering als subsidie bij twee 
maatregelen

• V.a. nu ook voor 1 maatregel, dan tot 15% subsidie

• Aanvraag via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO)

“Per woning kun je 
tot 30% van de 

aanschafkosten aan 
subsidie ontvangen”



Maatregelen

• Warmtepomp

• Zonneboiler

• Isolatiemaatregelen:

• Gevelisolatie Spouwmuurisolatie

• Dakisolatie

• Bodem- en vloerisolatie

• HR++ of HR+++ (triple) glas en kozijnpanelen en 
isolerende deuren

“Je krijgt geen 
aanschafsubsidie meer op 

zonnepanelen. De 
salderingsregeling blijft tot 

2025 bestaan, daarna wordt 
hij afgebouwd” 



Belangrijkste voorwaarden

• Je bent eigenaar en hoofdbewoner

• Voldoen aan geëiste isolatie waarden

• Door een (installatie)bedrijf laten uitvoeren

• Binnen 24 maanden na uitvoer

• Wanneer de maatregelen uitgevoerd en betaald zijn

• Nieuw aangeschaft



Aanvraag ISDE

Maak een keuze
Kies de maatregelen op 

basis van de menukaart

1

Controleer maatregel 

in de lijsten
Controleer of de 

maatregelen voldoen in de 

maatregellijsten

2

Koop apparaat of 

isolatiemateriaal
Bewaar het bewijs van 

aanschaf en het 

betaalbewijs

3

Laat maatregelen 

installeren
U moet de maatregelen eerst 

uitvoeren, voordat u de subsidie 

kunt aanvragen. Vraag de 

installateur een bewijs van de 

installatie

4

Vraag de subsidie aan
Vraag de subsidie uiterlijk 24 

maanden na de installatie van de 

maatregelen aan.

6

Bereid aanvraag voor
• een omschrijving van het product, met onder 

andere het typenummer, de naam van het merk of 

de fabrikant, de datum van de aanschaf

• de datum van de installatie / aanbrengen

• het bedrag en de datum van de betaling

• de meldcode van het apparaat of isolatiemaatregel 

dat u heeft gekocht

• In geval het gaat om een energiebesparende 

maatregel, ten minste één foto per 

energiebesparende isolatiemaatregel, genomen 

tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door 

het bouwbedrijf, met daarop zichtbaar de naam, 

merk, soort, en dikte van het isolatiemateriaal

5



Subsidie Eurowoningen Toekomstbestendig 
(PAW)

U mag gebruik maken 
van zowel de lokale 

Eurowoningen 
subsidie als landelijke 

subsidies



Verdeling subsidie Eurowoningen

Dak met juiste isolatie

HR++/Triple glas

Aanschaf all-electric warmtepomp

Afsluiten aardgas

Per woning totaal

€1.000

€2.500

€1.250

€2.437

€7.187



Aanvragen

• Via de website van de gemeente Leusden

• Offerte, factuur & betalingsbewijs van de maatregel 

• Foto's van de uitgevoerde maatregel

• In twee stappen:

• Zaaknummer aanvragen m.b.v. DigID

• Aanvragen subsidie



Stimuleringslening duurzaamheid

• U bent eigenaar en bewoner van de woning

• De krediettoets is positief

• Omvang tussen € 2.500 en € 15.000

• Maatregelen, waaronder:

“De gemeente Leusden werkt 
samen met het 

Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting Nederlandse 
gemeenten voor de financiële 

afhandeling”

• Warmtepomp

• Zonnepanelen 

• Zonneboiler

• Dakisolatie

• Vloerisolatie

• Gevelisolatie



Voorbeeldsituaties 
uit de wijk



Disclaimer

• Bij alle casussen gaan we uit van de rente op 1 januari 2023. Het kan 
goed zijn dat de rente verandert, controleer deze voordat je een 
beslissing neemt. Begrijp je iets niet? Of vindt je deze materie complex? 
Neem dan altijd contact op met een deskundige.

• Wanneer je maar 1 vergroeningsmaatregel doorvoert heb je maar recht 
op ongeveer de helft van de ISDE subsidie. De casussen zijn zo uitgewerkt 
dat je binnen 2 jaar een aanvullende vergroeningsmaatregel toevoegt.

• Bij de Eurowoning Subsidie is dit niet relevant. Jouw eigen situatie is 
aannemelijk anders dan de casus die we hier uitwerken, controleer daarom 
altijd eerst of je aannames kloppen voordat je een beslissing maakt.

• De gebruikte gas en energietarieven in deze casussen komen van de 
Nibud website (prijspeil september 2022)



Situatie 1

• Ik ben bijna 60 jaar en ik woon sinds 2010 in de wijk.

• Ik ben gescheiden, heb wel wat eigen geld, maar heb amper pensioen 
opgebouwd.

• Mijn spaargeld wil ik het liefst zoveel mogelijk houden voor mijn pensioen. Ik 
weet ook niet precies hoeveel mijn energierekening gaat stijgen met de hoge 
prijzen.

• Ik zou wel wat willen doen, maar wil ook vrij kunnen blijven beschikken over mijn 
geld. Mijn maandkosten mogen met € 100 per maand toenemen

• Stel dat ik mijn kozijnen met isolatieglas vervang, dan kost dat al snel € 40.000 a 
€ 50.000. Is dit wel haalbaar met de wensen die ik heb?

• Ik verbruik ongeveer 1200 m3 gas per jaar



Situatie 1 – Maatregel Vervangen kozijnen
• Investering: kozijnen = € 50.000

• Totale subsidie € 4.620 via: 
o Eurowoning subsidie kozijnen € 2.500

o ISDE kozijnen € 2.120

• € 50.000 minus € 4.620 subsidie = € 45.380

• € 45.380 minus € 25.000 lening Nationaal Warmtefonds = € 20.380

• € 20.380 minus € 15.000 lening stimuleringslening duurzaamheid

• Nog € 5.380 te financieren (consumptief, hypothecair of eigen geld)



Situatie 1 Maandlasten vervangen kozijnen
• Subsidie geen lasten

• Warmtefonds € 253,41 euro bij 10 jaar aflossen (4,10% en in 10 jaar volledig aflossen)

• Stimuleringsfonds € 145,79 (2,90% en in 10 jaar volledig aflossen)
Restant eigen middelen

Totaal toename maandlasten (rente en aflossing) € 399,20

Besparing energie rekening 
aanname 200 kuub gas minder (a € 3,26) = € 652 euro /12 = € 54,33 p/mnd besparing. 

-> Per saldo hogere maandlasten: € 344,87



Situatie 1- Maatregel Dak + isolatie
• Investering: dakisolatie = € 12.500

• Totale subsidie € 2.560 via:

o Eurowoning subsidie dak met juiste isolatie € 1.000

o ISDE dak met juiste isolatie € 1.560

• € 12.500 minus € 2.560 subsidie = € 9.940

• Nog € 9.940 lening Nationaal Warmtefonds = 0



Situatie 1 – Maandlasten dak + isolatie 
• Subsidie geen lasten

• Nationaal Warmtefonds € 101,36 euro bij 10 jaar aflossen 
(4,10% en in 10 jr volledig aflossen)

Totaal toename maandlasten € 101,36

Besparing energie rekening 
aanname 100 kuub gas minder (a 3,26) = € 326 euro /12 = € 27,17 per maand 
besparing.

-> Per saldo hogere maandlasten: € 71,44



Situatie 2

• Wij wonen hier al vele jaren met plezier. Onze kinderen zijn het huis uit en wij 

zijn beiden 70+. 

• We willen niet in de rotzooi zitten, maar ons dak is wel aan vervanging toe. 

Laatst is lekkage provisorisch verholpen, maar we zullen wat moeten doen. 

• We hebben begrepen dat dit € 10.000 tot € 12.000 kost. We kunnen het wel 

betalen met eigen geld, maar is dat wel slim?

• We hebben begrepen dat er subsidie is. Maar we zijn niet goed met 

computers. Is er hulp te krijgen bij het aanvragen van subsidie?



Situatie 2 Maatregel Dak + isolatie

• Investering: dak vervangen = € 12.000

• Totale subsidie € 2.560 via:

o Eurowoning subsidie dak met juiste isolatie € 1.000

o ISDE dak met juiste isolatie € 1.560

• € 12.000 minus € 2.560 subsidie = € 9.440

Nog € 9.440 overig te financieren (eigen geld)



Situatie 2 Maandlasten Dak + isolatie

• Subsidie geen lasten

• € 9.440 uit eigen middelen (geen rentevergoeding meer)

• Totaal toename maandlasten: € 0

Besparing energie rekening 
aanname 100 kuub gas minder (a € 3,26) = € 326 euro minder per jr /12 = € 327,17 per 
maand besparing. Per saldo LAGERE maandlasten: € 27,17

Het Buurtteam is altijd bereid te helpen bv bij het aanvragen van de subsidie, stukken uploaden 
of alleen meekijken. Het kan allemaal.

Ook goed te weten; er is geen leeftijdsgrens voor de Eurowoningen subsidie, ook niet voor de 
ISDE subsidie OF leningen!



Situatie 3

• Wij zijn als jong gezin hier net komen wonen. We willen flink aan de slag.

• We willen in ieder geval het dak vervangen en zonnepanelen plaatsen, 

misschien nog wel meer acties. 

• Er zit dubbel glas in, maar dat schijnt al wel 25 jaar oud te zijn.

• We hebben begrepen dat de vorige eigenaar het laatste jaar 1800 m3 gas en 

3500 kwh stroom heeft gebruikt. 

• We hebben echter niet zoveel geld meer over. Wat is het slimst om te doen? 



Situatie 3 – Maatregelen Dak + isolatie, Kozijnen & Zonnepanelen

• Investering(en) totaal = € 62.500
o zonnepanelen € 10.000

o dak vervangen € 12.500

o kozijnen € 40.000

• Totale subsidie € 7.180 via:

o Eurowoning subsidie zonnepanelen € 0

o Eurowoning subsidie dak met juiste isolatie € 1.000

o Eurowoning subsidie kozijnen € 2.500

o ISDE zonnepanelen € 0

o ISDE dak met juiste isolatie 1.560

o ISDE kozijnen € 2.120

• € 62.500 minus € 7.180 subsidie Eurowoningen = € 55.320

• € 55.320 minus € 25.000 lening Nationaal Warmtefonds = € 30.320

• € 30.320 minus € 15.000 lening stimuleringslening duurzaamheid = € 15.320

Nog € 15.320 overig te financieren (consumptief, hypothecair of eigen geld)



• Subsidie geen lasten

• Warmtefonds € 253,41 euro bij 10 jaar aflossen (4,10% en in 10 jaar volledig aflossen)

• Stimuleringsfonds € 145,79 (2,90% en in 10 jaar volledig aflossen)

• Restant eigen middelen 

Totaal toename maandlasten: € 399,20

Besparing energierekening 
aanname 800 kuub gas minder (a € 3,26) 1500 kwh minder (a € 0,71) stroom = 2.608 gas 1.065 
stroom = € 3.673 euro /12 = € 306,08 per maand besparing. 
-> Per saldo hogere maandlasten: € 93,12

Maandlast besparing blijft na 10 jaar! terwijl leningen afgelost zijn!

Situatie 3 – Maandlasten Dak + isolatie , Kozijnen & Zonnepanelen



Situatie 3 – Maatregelen Dak + isolatie & Zonnepanelen

• Investering(en) totaal € 22.500

o zonnepanelen € 10.000

o dak vervangen € 12.500

• Totale subsidie € 2.560 via:

o Eurowoning subsidie zonnepanelen € 0

o Eurowoningen subsidie dak met juiste isolatie € 1.000

o ISDE zonnepanelen € 0

o ISDE dak met juiste isolatie € 1.560

• € 22.500 minus € 2.560 subsidie = € 19.940

• € 19.940 minus € 15.000 lening stimuleringslening duurzaamheid

Nog € 4.940 overig te financieren, bv uit eigen middelen



• Subsidie geen lasten

• Stimuleringsfonds € 145,79 (2,90% en in 10 jaar volledig aflossen)

• Restant eigen middelen 

Totaal toename maandlasten: € 145,79

Besparing energie rekening 
aanname 400 kuub gas minder (a 3,26) 1500 kwh minder (a 0,71) stroom = 1.304 
euro gas en 1.065 stroom = 2.369/12 = 197,42 per maand besparing. 
-> Per saldo LAGERE maandlast: € 51,63

Maandlast besparing blijft ook na 10 jaar! terwijl leningen afgelost zijn!

Situatie 3 – Maandlasten Dak + isolatie & Zonnepanelen



Nationaal Warmtefonds



Leusden, 10 januari 2023



Ambitie fonds
Toegankelijk maken van 

energiebesparing in de 

bestaande woningbouw en 

schoolgebouwen.

Verstrekken 

Energiebespaarlening aan 

eigenaren/bewoners, scholen 

en VvE’s tegen een lage rente 

zonder afsluitkosten.



Wat willen we bereiken

Verlagen 

energielasten

Woning 

aantrekkelijk

Verhogen

wooncomfort

Combineren

onderhoud

Goed voor milieu en toekomstige generaties

?



Te financieren maatregelen particulieren
• Aansluiten warmtenet

• Asbestsanering i.c.m. dakisolatie

• CO₂-gestuurde ventilatie

• Dakisolatie

• Energiemonitor gekoppeld aan slimme meter

• Gelijkstroomventilator

• Gelijkstroompomp

• Gevelisolatie

• Hoogrendementsglas

• Hoogrendementsketel

• HRe-Ketel 

• Isoleren deuren en gevelpanelen

• Lage temperatuurafgiftesysteem

• Maatwerkadvies

• Spouwmuurisolatie

• Vloerisolatie/ bodemisolatie

• Warmte-terugwinsysteem

• Warmtepomp

• Waterzijdig inregelen

• Zeer Energiezuinig Pakket

• Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de Meter

• Zolder- of vlieringvloerisolatie

• Zonneboiler

• Zonnepanelen ( incl. thuisbatterij)



Integrale aanpak

De maatregelen voldoen aan de hogere isolatiewaarden, ventilatie-eisen en 

kierdichtheid aantonen luchtdichtheidstest.

Zeer Energiezuinig Pakket:
• Isolatie van:

- dak
- gevel
- vloer 
- beglazing 

• Kozijnen en deuren 
• Balans- of CO2-gestuurde ventilatie 

met warmteterugwinning 
• Kierdichtheid

Zeer Energiezuinig Pakket + 
(aardgasvrij)

• Maatregelen Zeer Energiezuinig 
Pakket en

• Opwekkingstechniek
• Installatietechniek



Top 10 gefinancierde maatregelen

2%

2%

3%

6%

7%

7%

10%

14%

18%

32%

Isolerende gevelpanelen

Bodemisolatie

Hoogrendementsketel

Warmtepomp

Dakisolatie

Vloerisolatie

Gevelisolatie / spouwmuurisolatie

Isolerende deuren

Zonnepanelen

Hoogrendementsbeglazing

Cijfers t/m 30-06-2022



Financiën

Lenen

Uitstellen eerst 
sparen

Eigen 
middelen

Afhankelijk van financiële positie van de eigenaar/bewoner: 

Maandlast daalt

Maandlast stijgt

Maandlast ongeveer 

gelijk



Financieren

Investering

Energiebespaarlening:

+ lage rente, geen kosten

+ geen leeftijdsgrens

- niet voor doe-het-zelf

Consumptief krediet of 

Hypothecaire geldlening:

+   advies

- kosten

Subsidieregeling:

+ landelijke regeling

- uitbetaling achteraf



De Energiebespaarlening

Annuïteit bestaat uit:

Aflossing

B
ru

to
 m

a
a
n
d
la

st
e
n

Rente

Looptijd in jaren



Annuïteitenlening:

• Voor particuliere eigenaar/bewoner (ook ouder dan 75 jarige leeftijd)

• Rente 0% bij verzamelinkomen tot € 48.625

• Voor maatregelen van maatregelenlijst

• Aannemer of installateur verzorgt de uitvoering

• Consumptieve lening, geen zekerheid in vorm van hypothecair recht 

• Onderhandse lening, geen afsluitkosten, geen notariskosten 

De Energiebespaarlening



Annuïteitenlening:

• Per woning minimale lening € 1.000, maximaal € 25.000
• Zeer Energiezuinig Pakket € 50.000 / Nul op de Meter € 65.000

• Looptijd van de lening afhankelijk van bedrag
• tot € 15.000 vrije keuze looptijd lening 7, 10 of 15 jaar

• vanaf € 15.000 vrije keuze 7, 10, 15 of 20 jaar

• Lening met aantrekkelijke rente, rente gedurende de looptijd vast.

• Vergoedingsvrij vervroegd aflossen mogelijk.

• Betaalde rente mogelijk aftrekbaar in box 1

De Energiebespaarlening



In uw wijk ook de Energiebespaarhypotheek:  
• voor eigenaar-bewoners zonder toereikende financiële draagkracht

• maximaal € 25.000

• Rente 0% en pas aflossen als er financiële draagkracht ontstaat

• Een financieel adviseur begeleidt u bij de aanvraag

Wilt u meer weten? Neem contact op met Jos Smook.



Landelijke subsidie



Regeling voor woningeigenaren die willen:

• Isoleren : in de schil van het pand 
(gevel-, spouw-, dak-, zolder/vlieringvloer-, vloer- of bodemisolatie en of 

hoogrendementsbeglazing)

• Overstappen duurzame warmte: warmtepomp, zonneboiler, aansluiting op warmtenet 

(elektrische kookvoorziening, daarna aardgasvrij)

Let op:

• Achteraf aanvragen, binnen 24 maanden na installatie

• Vanaf 1 maatregel al subsidie

Investering Subsidie Duurzame Energie



• www.warmtefonds.nl
• www.warmtefonds.nl/het-aanvraagproces-stap-voor-stap
• www.warmtefonds.nl/particulieren/ervaringsverhalen

• www.milieucentraal.nl
• www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer/
•
• www.maatwerkadviesvoorwoningen.nl
• www.centraalregistertechniek.nl

• www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde

Handige links

http://www.warmtefonds.nl/
http://www.warmtefonds.nl/het-aanvraagproces-stap-voor-stap
http://www.warmtefonds.nl/particulieren/ervaringsverhalen
http://www.milieucentraal.nl/
http://www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer/
http://www.maatwerkadviesvoorwoningen.nl/
http://www.centraalregistertechniek.nl/
http://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde


Uitnodiging



Wilt u meer weten over de mogelijkheden?

Neem contact op met 

Fiona Hamberg:

fiona.hamberg@warmtefonds.nl

06 - 10 41 17 50

www.warmtefonds.nl

http://www.energiebespaarlening.nl/


Vragen deelnemers



Samengevat



Afrondend 

Kijk altijd eerst naar wat je wilt gaan doen en of dat de meest slimme 

mogelijkheid is om te verduurzamen. Kijk daarna naar de subsidies en dan 

naar hoe je het restant gaat financieren. 

Na het realiseren van verduurzaming dien je altijd je woonhuis- en inboedel 

verzekeraar te informeren, daar het risico veranderd.

Loop je ergens tegenaan? Of wil je even sparren? Neem dan contact op met 

het Buurtteam!



Ondersteuning Buurtteam



Bezoek: eurowoningentoekomstbestendig.nl 

Jos Smook, bereikbaar via 
info@eurowoningentoekomstbestendig.nl





Agenda

• 13 januari: Warmtewandeling –
waar lekken onze woningen warmte 
(aub aanmelden via website)

• 10 februari: Buurtcafe Bohemen

• Juni: 2e webinar lage 
temperatuursverwarming en 
warmtepompen (vervolg 25 okt)



Hartelijk dank voor je aandacht!
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