
Isoleren. Hoe betaalt u het?
Veel isolerende maatregelen kosten geld voordat ze geld 
besparen. De kosten gaan immers voor de baten uit.  
Er zijn verschillende manieren waarop energiebesparende 
maatregelen betaald kunnen worden: met spaargeld, 
subsidie, een duurzame hypotheek, een groene lening –  
of met een combinatie hiervan.

Spaargeld 
Geld beschikbaar op een spaarrekening? Nu de spaarrente 
laag is, kan het aantrekkelijk zijn een deel daarvan te 
gebruiken voor energiebesparende maatregelen. 

Subsidies Landelijk

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing 
(ISDE) 
Eigenaren van koopwoningen kunnen aanspraak maken 
op subsidie voor isolatiemaatregelen (spouw, gevel, vloer/
bodem, dak, glas). Ook de installatie van een warmtepomp, 
zonneboiler of de aansluiting op een warmtenet valt onder de 
subsidie. Er moeten twee van de genoemde maatregelen zijn 
genomen. De uitvoering mag u niet zelf doen.  

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) 
Deze subsidie is bestemd voor (gemengde) Verenigingen van 
Eigenaars (VVE’s), woonverenigingen en wooncoöperaties die 
energie willen besparen in hun gebouw(en). U kunt subsidie 
aanvragen voor een energieadvies door een gecertificeerde 
energieprestatieadviseur en voor energiebesparende 
maatregelen. 

Subsidies Provinciaal
Woningeigenaren in Fryslân krijgen van de provincie een 
extra tegemoetkoming ter hoogte van 50 procent van hun 
ISDE-subsidie als zij hun woning verduurzamen. Provincie 
Fryslân stimuleert hiermee haar inwoners om isolerende 
maatregelen te nemen.

Subsidies Lokaal
Bewoners van permanent bewoonde huur- of koopwoningen 
op Ameland kunnen 80 euro subsidie krijgen voor het aan-
schaffen en (laten) aanbrengen van energiebesparende 
maatregelen. Aanvraag is mogelijk tot 31 december 2022 of 
zoveel eerder dan dat het budget op is. Zie ook pagina 15.

BTW-regeling isoleren 
De arbeidskosten voor het aanbrengen van het 
isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken bij  
woningen ouder dan 2 jaar vallen onder het 9%-tarief. 

Geld lenen  Let op: geld lenen kost geld

Nationaal Warmtefonds
Het Nationaal Warmtefonds, mede mogelijk gemaakt door 
de Rijksoverheid, biedt financieringsmogelijkheden voor 
verduurzaming van huizen en gebouwen tegen aantrekkelijke 
voorwaarden. Het Nationaal Warmtefonds richt zich op 
particuliere woningeigenaren, verenigingen van eigenaren 
(VvE’s) en scholen.

Duurzame Monumenten-Lening
Bent u eigenaar of VvE van een rijksmonument en wilt u uw 
pand verduurzamen? Dan kunt u mogelijk een Duurzame 
Monumenten-Lening aanvragen. U vraagt de lening aan 
op basis van de investeringen in energiebesparende 
maatregelen. Zie ook: www.restauratiefonds.nl

Extra hypotheekruimte voor energiebesparende maatregelen
Bij het afsluiten van een hypotheek mag extra geleend 
worden voor energiebesparende maatregelen: tot 6 procent 
van de waarde van een woning, met een maximum van 
9.000 euro. Vraag uw adviseur of hypotheekverstrekker 
naar de regeling ‘extra hypotheek voor energiebesparende 
voorzieningen’. 

 

Aanvraagformulier
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50% extra korting
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https://www.ameland.nl/home-ameland/producten_42389/product/subsidie-kleine-energiebesparende-maatregelen-ameland_1331.html
http://www.energiebespaarlening.nl/
https://www.restauratiefonds.nl/particulier/financieren/alle-financieringen/duurzame-monumenten-lening
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren/voorwaarden-woningeigenaren/isolatiemaatregelen
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh-vve
https://www.fryslan.frl/extra-tegemoetkoming-voor-woningeigenaren-provincie-fryslan#:~:text=RVO%20betaalt%20het%20ISDE%20subsidiebedrag%20uit%20aan%20de%20woningeigenaar.&text=U%20komt%20in%20aanmerking%20voor,bodem%2C%20dak%2C%20glas).

