
 
 

Inwisselen tegoedbon – Kassabon- en 
factuureisen  

 

 
 

Hierin staan de minimale eisen, waaraan de kassabon of factuur moet voldoen wanneer 

u de tegoedbon inwisselt voor uitbetaling van het bedrag. Daarnaast zijn aanvullende 

eisen opgenomen, die per maatregel beschreven zijn. 
 

 
Let op! Indien uw kassabon of factuur niet aan de eisen voldoet, zal de aanvraag 

voor uitbetaling van het bedrag langer dan vijf weken in beslag nemen, omdat wij 

om aanvullende informatie moeten vragen. 
 

 

Minimale kassabon- en factuureisen 
Voor het inwisselen van de tegoedbon voor een bedrag, moeten de volgende gegevens 

worden vermeld in de kassabon of de factuur. De kassabon of factuur moet in ieder 

geval de volgende punten bevatten. (Op verzoek kan om meer informatie gevraagd 

worden.): 

• de naam en het adres van het bedrijf, waar het materiaal gekocht is of welke de maatregel 
heeft uitgevoerd; 

• het bedrag van de maatregel inclusief btw; 
  



• de datum waarop de maatregel is aangeschaft. Let op! Is de aankoopdatum in de kassabon of 
factuur vóór 1 juli 2020, dan kan deze aankoop niet gebruikt worden om uw tegoedbon in te 
wisselen; 

• inwisselen kan alleen voor in de tabel genoemde materialen of maatregelen, tenzij deze 
specifieke materialen zijn van lokale ondernemers, waarbij een afspraak met één of meerdere 
van de zeven gemeenten ten grondslag ligt. In dat geval staat dit duidelijk vermeld in de winkel 
of geeft de verkoper dit aan;  

• in de tabel staan eventuele aanvullende eisen per materiaal of maatregel, die tevens op de 
kassabon of factuur moeten staan.  

 

Maatregelen en minimale factuureisen per maatregel  
 
Tabel: Kleine energiebesparende maatregelen 
 

Maatregel 
 

Nieuwe materialen en direct gerelateerde arbeid 
Eventuele extra voorwaarden per maatregel 

Ledverlichting  

Stand-by schakelaar Ten behoeve van volledige uitschakeling van apparaten 

Naad- en kierdichting  Aangebracht op de thermische schil van de woning 

Leidingisolatie  Geplaatst op ventilatiekanalen of distributieleidingen van 
het verwarmingssysteem  

Radiatorkraan, -folie of -ventilator  
 
 

Vervangen of plaatsen thermostatische radiatorkraan, 
aanbrengen reflecterende folie achter radiator of 
radiatorventilator onder de radiator 

Pompschakelaar vloerverwarming   

Waterzijdig inregelen Inregelen de aanvoer- en retourtemperatuur en/of 
volumestromen en/of de waterkwaliteit (vuilafscheider 
aanbrengen) 

Woningventilatie Vervangen/aanbrengen van een gelijkstroom 

ventilatiebox of ventilatiebox met luchtvochtigheid, CO2-

sturing of warmteterugwinning. 

Waterbesparende douchekop 
 

Doorstroomklasse Z (4-7 liter/minuut) of klasse A (7-9 
liter/minuut) 

Inductiekookplaat  

Energiezuinig koelkast, wasmachine of 
wasdroger  

A+++ label  

Overige maatregelen  Specifieke materialen van lokale ondernemers, waarbij 
een afspraak met de één of meerdere van de 7 
gemeenten ten grondslag ligt 
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