
Bijlage 1 duurzaamheidsmaatregelen 
Algemene opbouw van subsidie 

Het subsidiebedrag per woning bedraagt eenmalig maximaal € 90,- van de werkelijke kosten die worden 

getroffen voor energiebesparende maatregelen. Alle combinaties van maatregelen zijn mogelijk. 

  

Tabel 1 Energieadvies 

Specifieke voorwaarden per maatregel Maatregel 

Vertegenwoordigd geheel of gedeeltelijk de kosten van het energiebesparingstraject of infra- 

roodopname. 

Energiebesparingsadvies 

  

Tabel 2 Energiebesparende maatregelen (kleine maatregelen) 

Specifieke voorwaarden per maatregel Maatregel 

Vertegenwoordigd geheel of gedeeltelijk de kosten van een energiebespaarbox met een minimale 

kostprijs aan energiebesparende maatregelen (die CO₂ reductie opleveren) 

Energiebespaarbox 

Betreft het optimaal inregelen van een verwarmingsinstallatie door het inregelen van de aanvoer- 

en retourtemperatuur en/of volumestromen en/of de waterkwaliteit (vuilafscheider aanbrengen) 

Waterzijdig inregelen 

Betreft het optimaal inregelen van een ventilatiesysteem Energiezuinig inregelen ventilatie- 

systeem 

Betreft het aanbrengen of aanschaffen van een thermostatische radiatorkraan, aanbrengen van 

laag temperatuur verwarming afgifte en verwarming 

Vervangen radiatorkraan 

Betreft het aanschaffen en/of laten plaatsen van een waterbesparende douchekop met een 

doorstroom klasse Z (4-7 liter/min.) of klasse A (7-9 liter/min.) 

Waterbesparende douchekop 

Bespaar op gas dooe bewustwording en aanpassing van gedrag. Douchetimer 

Een volumestroom begrenzer voor een kraan. Waterstraal regelaar/ perlator 

Dichte deuren in huis voorkomen warmteverlies en dragen bij aan het zoneren van de verwarmde 

vertrekken 

Deurdranger, deurveren 

Leest via kabel of op afstand de energiemeter uit en geeft feedback over energieverbruik Energie verbruiksmanager 

Op afstand benaderen en aansturen van je thermostaat Slimme thermostaat 

Betreft het aanbrengen van leidingisolatie op ventilatiekanalen of distributieleidingen van het 

verwarmingssysteem alsmede ook het bevestigen van radiatorfolie op of achter de radiator 

Leidingisolatie en/of radiatorfolie 

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

Het aanbrengen van een kleine ventilator onder de radiator die de luchtverplaatsing binnen en 

rondom de radiator verhoogt en daarmee het vermogen en de efficiency van het afgiftesysteem 

verbetert 

Radiator ventilator 

Betreft de aanschaf van LED verlichting, sensor lampen of een dimschakelaar voor verlichting Efficiënte verlichtingsapparatuur 

Betreft materialen die de naad en kierdichting rondom aansluitingen in de woning of constructies 

bevorderen als tochtstrips, klimaat of dampremmende folies, brievenbusborstels 

Afdichtingsmaterialen en folies 

De CO₂ meter zorgt voor een goed en gezond leefklimaat in huis CO₂ meter 

Om energieverbruik te meten of apparatuur uit te schakelen Slimme stekkers 
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