
Zeeland, 24-3-2022



Ambitie fonds

Verstrekken 

Energiebespaarlening aan 

eigenaren/bewoners, scholen 

en VvE’s tegen een lage rente 

zonder afsluitkosten

Toegankelijk maken van 

energiebesparing in de 

bestaande woningbouw en 

schoolgebouwen.



Ambitie Provincie

Speciale regeling in Zeeland:

Rentekorting 0,5% of zelfs 0,7%.



Wat willen we bereiken

Verlagen 

energielasten

Woning 

aantrekkelijk

Verhogen

wooncomfort

Combineren

onderhoud

Goed voor milieu en toekomstige generaties

?



Energiebesparende maatregelen VvE’s

• Aansluiten warmtenet

• Asbestsanering i.c.m. dakisolatie

• Begeleidings- en onderzoekskosten

• Besparingssysteem verlichting

• CO₂-gestuurde ventilatie

• Dakisolatie

• Energieadvies VvE’s

• Energiemonitor gekoppeld aan slimme meter

• Energieprestatieverbetering lift

• Gelijkstroomventilator

• Gelijkstroompomp

• Gevelisolatie

• Hoogrendementsbeglazing

• Hoogrendementsketel

• Hydronisch balanceren

• Isolerende deuren en gevelpanelen

• Isoleren van leidingen en appendages

• Laadinfrastructuur

• Lage temperatuurafgiftesysteem

• Led-verlichting

• Micro-warmtekrachtkoppeling

• Rookgasafvoerkanaal

• Spouwmuurisolatie

• Vloerisolatie/ bodemisolatie

• Warmtepomp

• Warmte-terugwinsysteem

• Waterzijdig inregelen

• Zeer Energiezuinig Pakket

• Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de Meter

• Zonneboiler

• Zonnepanelen En het noodzakelijk 

meerwerk



Zeer Energiezuinig Pakket:

• Isolatie van:

- dak, 

- gevel

- vloer 

- beglazing 

• Kozijnen en deuren 

• Balans- of CO2-gestuurde ventilatie 

met warmteterugwinning 

• Kierdichtheid

Zeer Energiezuinig Pakket + (aardgasvrij) / 

Nul op de Meter

• Opwekkingstechniek

• Installatietechniek

Integrale aanpak

De maatregelen voldoen aan de hogere isolatiewaarden, ventilatie-eisen en 

kierdichtheid aantonen luchtdichtheidstest.



Top 10 gefinancierde maatregelen
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CO₂-gestuurde ventilatie

Vloerisolatie
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Gevelisolatie
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Hoogrendementsbeglazing

Cijfers t/m 31-12-2021



Ervaringen van VvE’s

VvE Het Kofschip wilde verduurzamen 

om meerdere redenen:

▪ goed voor de portemonnee

▪ toekomstbestendig maken van hun pand

▪ verhogen comfort

VvE Poortwacht Leiderdorp: “ We konden 

geld blijven investeren in onderhoud of geld 

lenen om de komende jaren onderhoudsvrij 

te zijn, minder energie te gebruiken én 

comfortabeler te wonen.” 

Maatregelen: kozijnen met triple glas, vraaggestuurde

ventilatie, dakisolatie

Maatregelen: vloerisolatie, vraaggestuurde ventilatie, 

warmtepomp, zonnepanelen



VvE Verduurzamen
Afhankelijk van financiële positie van de VvE en eigenaars: 

Lenen

Uitstellen eerst 
sparen

Eigen 
middelen

Reservefonds VvE

Eigen bijdrage leden

Dan gebeurt er nu 

niets en dan ook niet?

Gelijk investeren, 

leden betalen zolang 

ze lid zijn



Kostenvergelijking

Energie-

kosten

individueel

Energie-

kosten

collectief

Groot 

onderhoud

Vermijdbaar 

onderhoud

Rente en 

aflossing

Totaal

€ 80

€ 20

€ 60

€ 25

€ 0

€ 185

Energie-

kosten

individueel

Energie-

kosten

collectief

Groot 

onderhoud

Vermijdbaar 

onderhoud

Rente en 

aflossing

Totaal

€ 65

€ 10

€ 40

€ 5

€ 65

€ 185

Fictief voorbeeld

Voor Verduurzaming Na Verduurzaming
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Een annuïteitenlening voor de VvE, niet voor de individuele leden

• VvE minimaal 8 wooneenheden, gebouwgebonden financiering

• Leden zijn aansprakelijk voor het eigen breukdeel

• Maximaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar vergoedingsvrij aflossen

• Als een woningcorporatie bezit heeft in de VvE kunnen wij onder voorwaarden de 

VvE financieren. 

• Bij overige verhuurders en bij aanwezigheid van een commerciële ruimte: 

aanvullende inventarisatie. 

• Zakelijke lening, geen zekerheden zoals bijv. hypothecair recht

• Lening overeenkomst en schuldbekentenis ondertekenen bij notaris

De VvE Energiebespaarlening



Een annuïteitenlening voor de VvE, niet voor de individuele leden

• Lening per vereniging minimaal € 25.000

- Minimaal € 10.000,- bij financiering voor Laadinfrastructuur

• De lage rente is gedurende hele looptijd vast

• Looptijd lening 10, 15 of 20 jaar, tenzij:

- Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de Meter: looptijd 30 jaar

• Maximaal € 30.000 per appartementsrecht tenzij:

- Zeer Energiezuinig Pakket € 50.000 

- Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de Meter € 65.000 

• Lening groter dan 1 mln.: bouwbegeleider en ledenvertegenwoordiging nodig.

De VvE Energiebespaarlening



Proces VvE Energiebespaarlening



Reservefonds

Eigen bijdrage

VvE Energiebespaarlening

Subsidie



Subsidie energierapport

• Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) (VvE’s)

- Energieadvies zonder besluit te investeren max € 2.560,-

- Energieadvies met besluit te investeren max € 4.020,-

- Energieadvies met besluit te investeren, comb. met groen MJOP max € 6.120,-

- Minimaal 2 maatregelen opgenomen uit SEEH of ISDE

▪ Subsidie oplaadpuntenadvies, 



Subsidie maatregelen

• Twee isolatiemaatregelen in de schil van het pand (SEEH):

spouwmuurisolatie – gevelisolatie - dakisolatie

vloerisolatie en/of bodemisolatie - hoogrendementsglas:

Daarnaast aanvullende energiebesparende maatregelen

• Duurzame warmte (ISDE)

zonneboilers – warmtepompen – centrale aansluiting op een warmtenet 

• Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)

inpandige woningkosten – aansluiting op externe warmtenet

Let op: eerst subsidie aanvragen, daarna starten met verduurzaming 



Subsidie maatregelen



• www.energiebespaarlening.nl

• www.energiebespaarlening.nl/zeeland

• www.energiebespaarlening.nl/vve/verhalen-slimme-investeerders/

• www.milieucentraal.nl

• www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer/

• www.maatwerkadviesvoorwoningen.nl

• https://platform.centraalregistertechniek.nl/Vakbedrijven/

• www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh

• www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde

• www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sah

Handige links

http://www.energiebespaarlening.nl/
http://www.energiebespaarlening.nl/zeeland
http://www.energiebespaarlening.nl/vve/verhalen-slimme-investeerders/
http://www.milieucentraal.nl/
http://www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer/
http://www.maatwerkadviesvoorwoningen.nl/
https://platform.centraalregistertechniek.nl/Vakbedrijven/
http://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh
http://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sah


• Nu de mogelijkheid om subsidie te krijgen, de overheid betaalt mee aan het 

verduurzamen van de woning 

• Voorkomen van uitgaven aan onderhoud en reparaties 

• Oplopende prijzen en wachttijden in de installatiebranche 

• Direct verlagen van de energielasten en verhogen van het wooncomfort

Waarom nu?



Wilt u meer weten over de mogelijkheden?

Neem contact op met 

Fiona Hamberg:

fiona.hamberg@warmtefonds.nl

06 - 10 41 17 50

www.energiebespaarlening.nl

http://www.energiebespaarlening.nl/

