
Thuis isoleren en duurzaam 
energie opwekken
Slim Energie Thuis 

Nu € 900 premie of aantrekkelijke lening

Nu € 900 premie of aantrekkelijke lening
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€ 131,-

€ 86,-

€ 53,-

€ 26,-

€ 0,-

- € 18,-

- € 32,-

Beeld: gelabelde woningen in Overijssel en het verschil in energiekosten (2009, gemiddeld huishouden)

Slim Energie Thuis
Een energiezuinig, comfortabel huis verhoogt uw woongenot. Bovendien is het 

gunstig voor een lagere energienota, verhoogt het de waarde van uw woning en 

is het goed voor het milieu. Gemeente en provincie Overijssel stimuleren particu-

liere woningeigenaren in Overijssel om Slim te worden met Energie Thuis door 

te isoleren of duurzaam Nieuwe Energie op te wekken. In deze brochure vindt u 

informatie over de extra financiële mogelijkheden die geboden worden voor de 

isolatie en aanpassing van woningen ouder dan een jaar.

Winst per energielabel per maand*

* Gelabelde woningen in Overijssel en het verschil in energiekosten (2009, gemiddeld huishouden)
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Het energieloket van uw gemeente 

kan u verder helpen bij het slim 

gebruiken van energie thuis. Zowel 

online als bij de gemeentebalie 

kunt u informatie krijgen over 

welke maatregelen in uw woning 

de meeste winst opleveren op de 

energie rekening. U hoeft uitslui-

tend uw postcode en huisnummer 

in te vullen en u weet hoe energie-

zuinig uw woning nu is. 

Bij het online of fysieke energieloket 

bepaalt u dus of u in aanmerking komt 

voor een duurzaamheidpremie* – oplo-

pend tot € 900 – en/of een duurzaam-

heidlening* (met zo´n lage rente dat de 

aflossing meestal wordt betaald vanuit 

de besparing op de energierekening). 

Financiering

*  Beide financiële tegemoetkomingen zijn niet oneindig. Er wordt gewerkt met toekenning op volgorde 

van binnenkomst van de aanvraag. 

Familie Frentz - Almelo - jaren 60-flat - 

spouwmuurisolatie

Het gezin Frentz - moeder, vader en 

twee jonge kinderen - woont boven 

in een flatgebouw van drie woon-

lagen uit het begin van de jaren 60. 

In deze jaren verschenen de eerste 

flats in Nederland. Alle flatbewoners 

zijn aangesloten bij de vereniging van 

eigenaren en betalen maandelijks 

servicekosten voor gezamenlijke zaken 

als verzekeringen en schoonmaak. Het 

administratiebureau van de vereniging 

wees de bewoners op de mogelijkheid 

van spouwmuurisolatie: de gemeente 

had er een subsidie voor vrijgemaakt. 

Helle Frentz: “Het administratiebureau 

vroeg een offerte aan. De kosten van 

de isolatie vielen erg mee: voor de hele 

flat zo’n € 13.000. 
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De subsidie was toen € 7.000. Als 

flateigenaars konden we dat niet laten 

liggen, want we hadden genoeg geld 

gespaard in de pot voor onderhoud.”

Aangezien de woning van het gezin 

Frentz op de hoek ligt, hebben zij extra 

profijt van de spouwmuurisolatie, die in 

de zomer van 2011 werd uitgevoerd. 

“De grote blinde muur is veel minder 

koud. Dat voel je als je hem aanraakt, 

maar ook als je er langsloopt. Ik raad 

mensen echt aan om te isoleren - of er 

nu een subsidie is of niet - puur voor 

het comfort. En je verdient er gewoon 

geld aan, ieder jaar weer. Dit jaar kre-

gen we voor het eerst geld terug van 

de gasleverancier.”

Financiering
 “Je verdient er 
    gewoon geld aan, 
ieder jaar weer”
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Is uw woning ouder dan één jaar? 

Dan kunt u in aanmerking komen 

voor de duurzaamheidpremie. Het 

maakt hierbij niet uit of u een profes-

sioneel bouw- of installatiebedrijf in-

schakelt of zelf aan de slag gaat voor 

dakisolatie, vloerisolatie, gevel- of 

spouwmuurisolatie en/of isolatieglas.

Tot € 900 premie beschikbaar

Hoe meer u isoleert en hoe meer u in 

de buurt samenwerkt, hoe hoger de 

premie. Oplopend van € 300 naar 

€ 600 tot maar liefst € 900!

•  € 300 premie voor één gerealiseerde 

isolatiemaatregel.

•  € 600 premie voor twee of meer 

gerealiseerde isolatiemaatregelen.

•  € 300 burenpremie voor elke buur, bij 

twee gerealiseerde isolatiemaatregelen 

per huis en gezamenlijke aanvraag*. 

Elke buur ontvangt dan in totaal € 900.

De duurzaamheidpremie 

aan vragen, hoe werkt dat?

1.  Stel vast of u voldoet aan de 

subsidie-eisen*. 

2.  Reserveer de premie via 

  www.slimenergiethuis.nl en log in 

met postcode en huisnummer.

3.  Voer de energiebesparende 

maatregel(en) uit.

4.  Vraag om vaststelling van de premie 

via www.slimenergiethuis.nl en log 

in met postcode en huisnummer. 

Stuur facturen als bewijsstukken 

mee. (Binnen 26 weken na reserve-

ring).

5.  Ontvang de premie op uw rekening.

 

* Online alle specifieke informatie over 

de eisen rond isolatiewaarden en het 

gewenste te isoleren oppervlakte: 

www.slimenergiethuis.nl. Zoek het 

energieloket van uw gemeente op: 

www.overijssel.nl/energieloket. 

Duurzaamheidpremie
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René Stam - Almelo - vrijstaande wo-

ning (1926) – isolatie levert comfort

Réne Stam kocht zijn vrijstaande huis 

uit begin vorige eeuw in 2000 en 

liet binnen een paar jaar alle ramen 

vervangen door dubbel glas. In 2010 

verving hij zijn oude ketel - “die was 

ook echt aan zijn einde” - door een 

moderne cv-ketel inclusief kamer-

thermostaat. In datzelfde jaar maakte 

hij gebruik van het aanbod van de 

gemeente om een energiemaatwerk-

advies te laten uitvoeren. Hieruit bleek 

dat de spouwmuur isoleren het meeste 

effect zou hebben. De subsidie van de 

gemeente maakte de drempel lager. 

“De spouw laten isoleren is relatief 

eenvoudig uit te voeren en is meteen 

goed merkbaar. En het is beter voor je 

portemonnee”, aldus de heer Stam. 

Hij is WAO’er en is mede daardoor veel 

thuis. Een comfortabel huis is daarom 

des te belangrijker. “Dat de muren 

zijn geïsoleerd merk ik heel goed, 

bijvoorbeeld als ik achter de computer 

zit, vlak naast de muur. Het gevoels-

klimaat is een stuk beter; er zijn geen 

pieken en dalen meer in warmte en 

kou, en dat is heel prettig.” Na deze 

isolatie heeft hij meteen doorgepakt 

en het platte dak van de drie erkers 

van de woning plus een plat dakje 

op de bovenverdieping laten isoleren: 

plekken waar veel energie verloren 

ging. In zijn beslissing om de maat-

regelen te nemen, heeft René Stam 

laten meewegen dat een huis met een 

hoger energielabel beter in de markt 

ligt. “Volgens de berekeningen heb ik 

het in vier jaar terugverdiend.”

 “Voor mij is een
         comfortabel huis 
      extra belangrijk.”
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Als particuliere woningeigenaar 

kunt u een duurzaamheidlening 

aanvragen om energiebesparende 

en energie opwekkende maatrege-

len in de woning te financieren.

Het rentepercentage van deze 

duurzaamheidlening is 3% lager 

dan het actueel, normaal geldend 

markttarief, met een minimum 

rentetarief van 0,5%. De duur-

zaamheidlening wordt verstrekt 

door het Stimuleringsfonds Volks-

huisvesting (SVn). Kijk voor actuele 

rentestanden - waar u dus 3% 

vanaf mag halen - op de website 

van SVn. 

Twee soorten leningen beschikbaar

De hoogte van de duurzaamheid-

lening* bedraagt:

•  minimaal € 2.500 en maximaal 

 € 7.500 (looptijd 10 jaar)

•  minimaal € 7.500 en maximaal 

 € 20.000 (looptijd 15 jaar) 

 U kunt maximaal 30% van het 

geleende bedrag besteden aan 

woning verbetering**.

Welke maatregelen komen in 

aanmerking voor een lening?

De duurzaamheidlening van de pro-

vincie Overijssel is beschikbaar voor 

woning eigenaren met een woning 

ouder dan één jaar, die één van de 

volgende maatregelen uitvoeren.

Duurzaamheidlening 

**  Bel, mail of ga langs bij het energieloket in uw gemeente voor uitgebreidere informatie. Online kunt u ook 

alle specifieke informatie vinden over de minimumvereiste van energiebesparende en energieopwekkende 

maatregelen. Zoek het energieloket van uw gemeente op via: www.overijssel.nl/energieloket. 

gevelisolatie

isolatieglas

dakisolatie

vloerisolatie
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Energiebesparende en 

energie-opwekkende maatregelen

• vloerisolatie

• gevelisolatie

• spouwmuurisolatie  

• isolatieglas

• kozijnisolatie

• dakisolatie

• (combi)warmtepomp - lucht of bodem

• zonnepanelen of PV-panelen

• pelletkachel of pelletketel

• laagtemperatuurverwarming

• HRe-combiketel

• douche-warmteterugwinning 

• energiezuinig ventilatiesysteem

• ventilatie met warmteterugwinning

• groen dak, groene gevels
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Familie Van Oenen - Dalfsen - 2 onder 

1 kap (1965) – van huurhuis met energie  -

label D naar koophuis met label A

Toen het echtpaar Van Oenen eigenaar 

werd van hun huurwoning, gingen ze 

afwegen wat te doen: een verbouwing, 

nieuwe meubels kopen? Ze besloten om 

als eerste het huis zoveel mogelijk te iso-

leren, want de energierekening was erg 

hoog. Nadia van Oenen: “We moesten 

elk jaar bijbetalen, en bovendien was 

een vierde gezinslid, ons tweede kindje, 

in aantocht.” In 2011 hebben ze het hele 

huis aangepakt: overal dubbel glas, het 

Fase 1: aanvragen lening

1. Ga naar  www.slimenergiethuis.nl

  Vul uw postcode en huisnummer in 

en maak uw woningdossier aan.

2.  Vul het lening aanvraagformulier* in 

en voeg offertes toe. 

3.  U ontvangt een beschikking 

  inclusief door u in te vullen formu-

lieren. Of u ontvangt een bericht 

van afwijzing met toelichting.

4.  Stuur formulieren naar Stimulerings-

fonds Volkshuisvesting Nederland 

(SVn).

5.  SVn voert de kredietbeoordeling uit:

  • Indien positief: u retourneert 

de ondertekende offerte voor de 

duurzaamheidslening aan SVn. SVn 

opent een bouwdepot voor het 

aangevraagde bedrag.

  • Indien negatief: de ontbindende 

voorwaarde treedt in werking; de 

toewijzing vervalt.

Fase 2: declareren uit bouwdepot 

waar uw leningbedrag beheerd 

wordt

1.  U stuurt declaratieformulieren (incl. 

bijlagen) op naar uitvoeringorgani-

satie Meer Met Minder. Zij onder-

houden contact met SVn over het 

akkoord op uitbetaling.

2.  Bij akkoord wordt de door u aan-

gevraagde declaratie gestort op de 

door u aangegeven tegenrekening 

van uzelf of het bouw- of installa-

tiebedrijf dat u heeft ingeschakeld.

3.  Het bouwdepot wordt gesloten, 

zodra u aangeeft dat u alle opgege-

ven maatregelen heeft uitgevoerd 

of heeft laten uitvoeren.

Duurzaamheidlening aanvragen

*  Online kunt u alle specifieke informatie vinden over de eisen rond isolatiewaarden, het gewenste te 

isoleren oppervlakte en installatievermogens: www.slimenergiethuis.nl. Zoek het energieloket van uw 

gemeente op via: www.overijssel.nl/energieloket. 
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dak, de vloeren en de spouwmuren ge-

isoleerd, en een hoogrendement hout-

kachel in de woonkamer geïnstalleerd. 

Het energielabel van de woning is van 

D naar A gegaan. “Het is een vrij groot 

huis en eigenlijk was het altijd koud, al 

zette je de verwarming op 21 graden.” 

De familie kreeg toen een subsidie van 

€ 2.000. Dat maakte dat ze nog wat 

extra’s konden doen: een zonne boiler 

plaatsen. Voor het bedrag dat nodig was 

voor de maatregelen, zo’n 

€ 15.000, sloten ze een lening af via een 

gemeen telijke regeling. De maandelijkse 

energie  rekening bedraagt nu € 70 in 

plaats € 150. Op deze manier valt de 

aflossing van de lening elke maand weg 

tegen de besparing op energie. “Over 

vijf jaar hebben we de kosten er al uit. 

Dan, of misschien al eerder, willen we 

graag nog zonnepanelen.” Nadia van 

Oenen geniet van het comfortabele huis: 

de warme vloeren, de gezellige kachel 

en de zonneboiler, die zorgt dat er altijd 

meteen heet water uit de kraan komt.

Duurzaamheidlening aanvragen

11

 “Eigenlijk was het 
altijd koud in huis.”
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In Overijssel zijn 285.000 woningen in 

het bezit van particulieren. Ongeveer 

45% van deze woningen heeft ener-

gielabel D,E, F of G. Het aanbrengen 

van isolatie zorgt dat het energielabel 

omhoog gaat (naar C, B of A) en de 

energierekening naar beneden. Dat 

kan oplopen tot € 161 in de maand. 

Handig in de huidige tijd van krapte. 

Zeker als de provincie en gemeente 

bijdragen met een premie regeling (tot 

€ 900 retour op uitgevoerde isolatie 

werkzaamheden) en lening die ook 

de aanschaf van energie opwekkende 

middelen financiert. 

Gemeenten in Overijssel informeren 

woningbezitters via het eigen energie-

loket. Zij gaan gedurende 2012 over 

op de premie- en leningregeling van 

de provincie. Het energieloket van uw 

gemeente kan u verder helpen.

www.slimenergiethuis.nl

www.overijssel.nl/energieloket

samenwerken aan
                nieuwe energie

Slim Energie Thuis

Colofon
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