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Subsidie 

Neem contact op met een adviseur 

van het Duurzaam Bouwloket via: 

 

www.duurzaambouwloket.nl 

info@duurzaambouwloket.nl

072 - 743 39 56

Doe de subsidiecheck en ontvangen meer 

informatie over de beschikbare subsidies en 

financieringsregelingen. 

 

www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck 

 

 

Onafhankelijk advies nodig? 

AANBOD DUURZAAMHEIDSMAATREGELEN
Verduurzamingsaanpak SED-gemeenten 

Vervangen beglazing 

De Glaswacht 
15% korting op HR++ beglazing en Triple beglazing. 

Isolatie
Vloerisolatie 
Materiaal    Prijs (incl. btw)  Bedrijf
Ecoschuim Icynene   € 30,00 / m2  Isototaal/Isolatiespecialist 
Reflectiefolie    € 35,00 / m2  Isolatiespecialist  
PUR    € 29,50 / m2  Isolatiespecialist  

Bodemisolatie
Materiaal    Prijs (incl. btw)  Bedrijf
EPS parels (20 -30 cm)  € 23,00 tot  Isototaal/Isolatiespecialist
     € 28,00 / m2 

Spouwmuurisolatie  
Materiaal    Prijs (incl. btw)  Bedrijf 
Supafil    € 16,00 / m2 Isolatiespecialist 
EPS Parel    € 17,00 / m2 Isolatiespecialist 
Aminotherm   € 19,00 / m2 Isolatiespecialist

Ventilatie
Materiaal    Prijs (incl. btw)  Bedrijf
Itho Daalderop CVE-S ECO:  € 375,-  Installatiebedrijf Kuperus 

Zonnepanelen  Zwart (full black) 315 WP 
Aantal panelen      Kosten (incl. btw)  Bedrijf 
6    € 2.699,-  Compleet Duurzaam / Sunforce
8    € 3.189,-  Compleet Duurzaam / Sunforce
10    € 3.699,-  Compleet Duurzaam / Sunforce
12    € 4.249,-  Compleet Duurzaam / Sunforce

De hier genoemde actieprijzen zijn slechts indicatief en gebaseerd op de meest voorkomende 
installaties op pannendaken met de meest gebruikelijke “portrait”-plaatsing van zonnepanelen  
zoals getoond op de afbeelding. De specialist maakt uiteindelijk het concrete aanbod toegesneden  
op jouw woning. Afhankelijk van jouw wensen of mogelijkheden kan in de offerte meer- of 
minderwerk worden opgenomen, een andere indeling op het dak worden gekozen of afwijkend 
montagemateriaal (bijvoorbeeld voor ‘landscape’-plaatsing, verschillende dakvlakken of een  
plat dak). Het actievoordeel op de zonnepanelen en omvormer blijft ook bij maatwerk hier in 
meelopen. 

De omvormers in de standaard-installaties worden geleverd inclusief een WiFi-zender waarmee 
de opbrengsten zouden kunnen worden getoond op een computer, tablet of smartphone. Als er 
voldoende WiFi-bereik van je router is op de plaats van de omvormer en je de inloggegevens van  
een toegankelijk netwerk paraat heeft op de dag van installatie, kan op dat moment als gratis  
service alvast eenmalig de koppeling tussen de omvormer en router tot stand worden gebracht. 

De actieprijzen gaan uit van installatie van de omvormer onder het dak en genoeg zekering- 
groepen in de meterkast. Meerwerk zal in overleg met de installateur meer kosten.
 
 

z.o.z.  de voorwaarden

 
 
Speciaal voor woningeigenaren uit SED-gemeenten is er in samenwerking met regionale 
bedrijven een aanbod afgestemd. Op pagina 1 zie je het aanbod en op pagina 2  
vindt je de actievoorwaarden.   
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www.duurzaambouwloket.nl/subsidieregelingen


1. Het actieaanbod is alleen beschikbaar voor:
 o huiseigenaren woonachtig in de SED-gemeenten die tussen  
  3 feb - 14 april 2020 een offerteaanvraag hebben ingediend  
   via de actiepagina: www.duurzaambouwloket.nl/samenenduurzaam  
 o Offerteaanvragen die bij de deelnemende bedrijven worden gedaan.   
   Niet alle bedrijven uit de regio doen namelijk mee aan deze actie.

  Wanneer je voor deze actieperiode maatregelen heb laten uitvoeren kan je niet met 
  terugwerkende kracht aanspraak maken op deze isolatieactie!

2. Het te isoleren oppervlak is soms groter dan op het eerste gezicht lijkt. De door jezelf gemeten    
  vierkante meters kunnen bijvoorbeeld afwijken door mee te isoleren balken onder jouw vloer, of als  
  de spouwmuur nog een stukje onder het maaiveld doorloopt. Ook moet je vaak rekening houden  
  met het isoleren van de ‘koude muren’ 30 cm verticaal in de kruipruimte.

3. Bewoners die voorafgaand aan de actie offertes hebben opgevraagd hebben geen recht op de  
  korting.

4. Het Duurzaam Bouwloket is bereikbaar voor eventuele vragen en draagt zorg voor het verdere  
  afhandelen van de offerteaanvraag. De isolatiebedrijven zijn vervolgens zelf verantwoordelijk voor  
  het verdere offertetraject en de eventueel uit te voeren werkzaamheden. Het Duurzaam Bouwloket is  
  niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade ontstaan door toedoen van de uitvoering van deze taken  
 door de isolatiebedrijven. 

5. Het actieaanbod wordt automatisch verrekend in de offerte.

6. De korting geldt niet voor eventuele bijkomende kosten voor niet standaardsituaties  
  (zoals arbeidskosten, ventilatieroosters, steigermateriaal, etc.). 

7. Het aanbod is niet stapelbaar met andere lopende kortingen.

8. De deelnemende isolatiebedrijven hanteren bij het opstellen van een prijsopgaaf vaak een  
  minimumprijs/aantal (te isoleren) vierkante meters. Bij relatief kleine woningen kan het te isoleren  
  oppervlak onder deze minimum afname vallen. In deze gevallen wordt de minimumprijs geoffreerd.  
  
 
Meer informatie 
Heb je vragen over het aanbod en bijbehorende voorwaarden? 
Neem dan contact op met het Duurzaam Bouwloket door te bellen (072-743-39 56)  
of te mailen (info@duurzaambouwloket.nl).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer actie en website:
Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite door Duurzaam Bouwloket de grootst mogelijke zorgvuldigheid is 
betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of onvolledig is. Duurzaam Bouwloket staat niet 
in voor de actualiteit en volledigheid van de op deze internetsite aangeboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige 
directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op deze internetsite aangeboden informatie en of gelinkte externe 
websites. Het Duurzaam Bouwloket kan informatie op deze website zonder vooraankondiging wijzigen.

Voorwaarden aanbod


