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Subsidie Den Haag

Extra

Heb je na de EnergyParty interesse in een of meerdere 
maatregelen, dan is het interessant om te bekijken of er 
buren of vrienden mee willen doen bij de aanvraag. Op 
deze manier kom je namelijk in aanmerking voor de 
burenkorting. Als je met de buurt, vrienden of andere 
deelnemers van de EnergyParty gezamenlijk minimaal 7 
grote maatregelen (zonnepanelen, vloerisolatie, 
warmtepomp, zonneboiler etc.) binnen 3 maanden 
gerealiseerd krijgt, komt je in aanmerking voor een 
interessante bijdrage van het klimaatfonds. Je wordt 
hierbij betaald voor de uitgespaarde CO2. Dit komt neer 
op gemiddeld 200 euro per maatregel. 

Wanneer je de aanvragen via ons laat lopen, kom je 
bovendien in aanmerking voor de verdubbelaar van 
Fonds1818. Hierdoor kan de korting oplopen tot €400 
per maatregel. 

Geef aan ons door welke buren/vrienden meedoen aan 
een aanvraag, dan helpen wij je bij de aanvraag.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) 
Burgers die zelf in huis  duurzame energie willen opwekken 
kunnen subsidie aanvragen voor zonneboilers, 
warmtepompen en pelletkachels. Hiervoor is dit jaar 70 
miljoen euro beschikbaar gesteld. Voor een zonneboiler kan 
een huishouden gemiddeld een subsidie van € 650 euro 
aanvragen, afhankelijk van het type zonneboiler. Voor een 
warmtepomp kan een huishouden tot 1.500 euro subsidie 
aanvragen, afhankelijk van het type warmtepomp. 

Vloerisolatie en dakisolatie 
Tot 1 oktober 2018 geeft de gemeente Den Haag subsidie 
op vloer- en dakisolatie. Deze subsidie is voor particuliere 
woningeigenaren, particuliere verhuurders en 
Verenigingen van Eigenaren (VvE). Voor de aanleg van 
een dak- en/of vloerisolatie kun je € 12,50 per vierkante 
meter subsidie krijgen, tot een maximum van 50% van de 
werkelijke kosten. De subsidie geldt voor woningen 
gebouwd vóór 1985. 

Energiebesparing eigen huis
De subsidie energiebesparing eigen huis ontvang je als je 
minimaal 2 energiebesparende maatregelen neemt. 
Daarnaast ontvangt je subsidie als je advies inwint. Je kunt 
kiezen uit isolatie van dak, gevel, spouwmuur, vloer/bodem 
en het aanbrengen van hoogrendementsglas. Wil je een stap 
verder gaan? Op aanvullende energiebesparende 
maatregelen zoals isolerende deuren en kozijnen ontvang je 
extra subsidie.

Spouwmuurisolatie Rd  1,1 €5/m2
Binnengevelisolatie Rd   3,5 €30/m2
Buitengevelisolatie Rd   3,5 €30 /m2
Dakisolatie Rd   3,5 €20 /m2
Vloerisolatie Rd   3,5 €5/m2
Bodemisolatie Rd   3,5 €4/m2
Vloer en bodem Rd   3,5 €4/m2
HR++ Glas U  1,2 €35/m2
Triple Glas U   0,8 €45/m2

Groen Dak 
De subsidie op groene daken loopt tot 1 september 2018.  
Voor de aanleg van een groen dak krijg je € 25 per 
vierkante meter groen dak tot een maximum van 50% 
van de aanlegkosten. Je krijgt in totaal niet meer dan € 
10.000 per aanvraag. Het dakoppervlak dat wordt 
beplant, moet minimaal 20 vierkante meter zijn. 
Daarnaast moet het groene dak minimaal een 
waterbergende capaciteit van 18 liter per vierkante meter 
groen dak hebben.

Btw op zonnepanelen terugvragen
Als je als particulier zonnepanelen koopt, kun je de btw op 
aanschaf en installatie terugvragen van de Belastingdienst. 
Bij een standaardpakket van 10 zonnepanelen (2.600 
wattpiek) voor 4.600 euro levert dit 800 euro op: 21 procent 
van jouw investering.  Veelal zal de leverancier de 
Btw-teruggave regelen.
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http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/subsidies/to/Subsidie-dak-en-vloerisolatie-20162018.htm
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/subsidies/to/Subsidie-groene-daken-20162018.htm
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/zonnepanelen-kopen/btw-op-zonnepanelen-terugvragen/

