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Bijlage 1 Duurzaamheidsmaatregelen 
 
Algemene opbouw van subsidie 
Het subsidiebedrag per woning bedraagt eenmalig maximaal € 70,- van de werkelijke kosten die 
worden getroffen voor energiebesparende maatregelen. Alle combinaties van maatregelen zijn 
mogelijk. 
 
Tabel 1 Advies energiebesparing 
 

Maatregel Specifieke voorwaarden per maatregel 

Energiebesparingstraject Vertegenwoordigt geheel of gedeeltelijk de kosten van 
het energiebesparingstraject 
 

 
Tabel 2 Kleine energiebesparende maatregelen 
 

Maatregel Specifieke voorwaarden per maatregel 

Energiebespaarbox Betreft een pakket met een mix van energiebesparende producten 
voor in de woning (die CO₂-reductie opleveren). 

Energieverbruiksmanager Leest via kabel of op afstand de energiemeter uit en geeft inzicht en 
feedback over energieverbruik. 

Energiezuinig inregelen 
ventilatiesysteem 

Betreft het optimaal (laten) inregelen van een ventilatiesysteem. 

Ledverlichting Alle vormen van led-lichtbronnen (inclusief led-dimmers, -
transformators en –armaturen) 

Leidingisolatie Aangebracht op ventilatiekanalen of distributieleidingen van het 
verwarmingssysteem. 

Naad- en kierdichting Betreft materialen aangebracht op de thermische schil van de woning 
die de naad- en kierdichting rondom aansluitingen in de woning of  
constructies bevorderen (bijvoorbeeld brievenbusborstel, tochtstrips,  
klimaat- of dampremmende folies, lekdorpels e.d.). 
 
HR++ glas, muurisolatie (inclusief voorzetramen), vloerisolatie en  
dakisolatie vallen hier niet onder.  

Pompschakelaar 
vloerverwarming 

Betreft het aanschaffen en/of laten plaatsen van een 
vloerverwarmingspompschakelaar. 
 

Radiatorkraan, -folie of -
ventilator 

Vervangen of plaatsen van thermostatische radiatorkraan, aanbrengen 
van reflecterende folie achter radiator of kleine ventilator onder de 
radiator (inclusief materialen ter bevestiging, zoals magneten of 
dubbelzijdig tape). 

Stand-by schakelaar Een schakelaar om apparaten volledig uit te schakelen. 
 

(Warm)waterbesparende 
producten 

O.a. waterbesparende douchekop of mengkraan met een 
doorstroomklasse Z (4-7 liter/min.) of klasse A (7-9 liter/min.), 
douchetimer, waterstraalregelaar/perlator voor een kraan met (o.a.) 
warm water 



Waterzijdig inregelen Betreft het optimaal inregelen van een verwarmingsinstallatie door 
het inregelen van de aanvoer- en retourtemperatuur en/of 
volumestromen en/of de waterkwaliteit (vuilafscheider aanbrengen). 

Overige maatregelen Specifieke materialen van lokale ondernemers, waarbij een afspraak 
met de gemeente ten grondslag ligt. 

 
 
 


