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Offerte- en factuureisen  

gemeente Zoeterwoude 

  

Hieronder staan de minimale eisen voor de offerte en de factuur van de maatregelen waarvoor u een 

duurzaamheidssubsidie wilt aanvragen. Daarnaast zijn aanvullende offerte- en factuureisen 

opgenomen, welke per maatregel beschreven zijn. 

 

Let op! Indien uw offerte/factuur niet aan onderstaande eisen voldoet, zal de aanvraag van uw 

subsidie langer dan vijf weken in beslag nemen, omdat wij om aanvullende informatie (vaak in de 

vorm van een nieuwe offerte of factuur) moeten vragen. 

 

Minimale offerte- en factuureisen 

Om de subsidie te kunnen aanvragen moet u een kopie van de offerte en/of de factuur meesturen. 

Deze moet in ieder geval de volgende punten bevatten. (Op verzoek kan om meer informatie 

gevraagd worden.): 

• de datum; 

• de naam en het adres van het bedrijf, dat de maatregel zal uitvoeren; 

• de naam van de eigenaar; 

• het adres waar de maatregel wordt uitgevoerd; 

• de prijs, inclusief btw, per maatregel; 

• de datum waarop de maatregel is uitgevoerd. 

  

Aanvullende offerte-eisen per maatregel  
  
Tabel 1: Energiebesparende maatregelen  

Let op!:  

Voor het aanbrengen van isolatie is op de direct gerelateerde arbeid een BTW tarief 9% van 

toepassing.  

Bij woningen welke zijn gebouwd vóór 1945 geldt dat afgeweken kan worden van de gestelde 

isolatiewaarden, mits aantoonbaar gemaakt wordt dat een grotere waarde Rd of kleinere waarde 

niet mogelijk is.  

• Bodemisolatie   

De isolatiewaarde is Rd is 3,5 m2 K/W of hoger en samen met het aantal m2 in de offerte 

verwerkt.  

• Gevelisolatie  

De isolatiewaarde is Rd is 3,5 m2 K/W of hoger en is samen met het aantal m2 in de offerte 

verwerkt.  
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• Vloerisolatie (eventueel met bodemfolie)  

De isolatiewaarde is Rd is 3,5 m2 K/W of hoger en is samen met het aantal m2 in de offerte 

verwerkt. Voor de bodemfolie wordt geen aparte subsidie verleend.  

• Spouwmuurisolatie   

De isolatiewaarde is Rd is 1,1 m2 K/W of hoger en is samen met het aantal m2 in de offerte 

verwerkt.  

• Dakisolatie  

Isolatiewaarde is Rd is 3,5 m2 K/W of hoger en is samen met het aantal m2 in de offerte 

verwerkt.     

• Hoog Rendement glas (HR++ glas)   

De isolatiewaarde is U 1,2 W/m2K of lager en is samen met het aantal m2 van het glas en de 

prijs van alleen het glas in de offerte verwerkt.  

• Hoog Rendement glas (HR+++ glas)   

De isolatiewaarde is U 0,8 W/m2K of lager en is samen met het aantal m2 van het glas en de 

prijs van alleen het glas in de offerte verwerkt.  

  

Tabel 2: Duurzaam energieopwekkende maatregelen  

• Zonnepanelen op eigen dak  

Het aantal Watt piek is in de offerte verwerkt.  

• Zonnepanelen niet op eigen dak   

Dit moet u via een aparte aanvraag doen  

• Zonneboiler   

Het aantal Giga Joule is in de offerte verwerkt.  

• Warmtepomp   

Het systeemtype moet in de offerte zijn verwerkt. De types waarvoor u een offerte kunt 

opvragen zijn:  

• Lucht/water warmtepomp (kleiner of gelijk aan 70kW thermisch aansluitvermogen)  

• Water/water warmtepomp (kleiner of gelijk aan 70kW thermisch aansluitvermogen)  

• Grond(water) warmtepomp (kleiner of gelijk aan 70kW thermisch aansluitvermogen)  

• Hybride  

• Warmtepompboiler  
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Tabel 3: Maatregelen rondom het afgiftesysteem  

• Infraroodverwarming  

Het aantal Watt vermogen is in de offerte verwerkt.  

• Zeer lage temperatuurverwarming; vloer, plafond en wand  

De maximale aanvoertemperatuur van 40 graden Celsius en het aantal m2  zijn in de offerte 

verwerkt.  

• Zeer lage temperatuurverwarming; radiatoren/convectoren  

De maximale aanvoertemperatuur van 40 graden Celsius en het aantal zijn in de offerte 

verwerkt.  

  

Tabel 4: Klimaatbestendige maatregelen  

• Groen dak 

Eventueel aanvullende constructie-eisen zijn in de offerte verwerkt.  

• Geveltuin  

Een toestemming van de eigenaar wordt meegestuurd met de aanvraag.  

• Aansluiten regenpijp op regenwaterriool  

Het aantal strekkende meter is in de offerte verwerkt.  

• Regenton 

De inhoud in liters moet vermeld zijn in de offerte. 

• Regenwateropvang voor toiletdoorspoeling en of wasmachine  

In de offerte moet duidelijk vermeld zijn dat de regenwateropvang voor deze 

toepassingen gebruikt gaat worden. 

• Huidige verharding vervangen door waterbergende of waterdoorlatende 

(semi)verharding  

Naast de foto van de huidige situatie, moet u ook een offerte aanleveren van de 

waterdoorlatende tegels, grint, boomschors, schelpen of gelijkgesteld materiaal. 

• Huidige verharding verwijderen en bodem verbeteren door het aanbrengen van 

beplanting  

Naast de foto van de huidige situatie, moet u ook een offerte aanleveren van de 

beplanting.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
    


