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Verduurzamen, nu voor grote én 
kleine VvE’s financierbaar



De wil om te verduurzamen is er vaak al, maar als Vereniging van Eigenaars 
(VvE) loop je soms vast als blijkt dat er te weinig geld in kas zit om de plannen te 
bekostigen. En waar kan je precies terecht voor financiering en wat betekenen 
die kosten voor de bewoners? Vragen die steeds dringender worden door de 
stijgende energiekosten.

Het Nationaal Warmtefonds heeft per 1 december haar aanbod in 
Energiebespaarleningen uitgebreid. Ook voor kleine VvE’s zijn er nu 
financieringsmogelijkheden voor hun verduurzamingsplannen. Het gaat om 
VvE’s tussen twee en acht wooneenheden. De regeling voor kleine VvE’s is vrij 
eenvoudig, zodat zij snel kunnen starten met de uitvoering van hun 
plannen. Particuliere eigenaar-bewoners van VvE’s vanaf acht wooneenheden 
kunnen ook nog steeds bij het Nationaal Warmtefonds terecht voor 
verantwoorde en betaalbare financiering voor verduurzaming.

Kom naar onze bijeenkomst voor grote én kleine VvE’s. We geven antwoorden 
op al je vragen en informatie over de financieringsmogelijkheden voor 
verduurzaming binnen jouw VvE en wat de eerste stappen zijn. Ook zullen we 
tips delen over hoe je je VvE motiveert om mee te doen aan de energietransitie. 
Bij al deze informatie geven we inspirerende voorbeelden.

Programma

Voor kleine VvE’s (2 -8 wooneenheden)

12.30 uur Inloop met thee/koffie

13.00 uur Opening - dagvoorzitter Albert de Bruin (voorzitter ZMf)

13.10 uur Subsidie en financieringsmogelijkheden - Fiona Hamberg (Nationaal Warmtefonds)

14.00 uur Wat zijn de eerste stappen van verduurzaming- Jaap van Veggel (Marsaki)

14.20 uur Uitwisseling zaal en organisatoren van hoe willen we verder in 2023?

14.30 uur Afsluiting met een drankje in de foyer. Stel ook je specifieke vragen!

Voor grote VvE’s (meer dan 8 wooneenheden)

14.30 uur Inloop met thee/koffie

15.00 uur Opening - dagvoorzitter Albert de Bruin (voorzitter ZMf)

15.10 uur Subsidie en financieringsmogelijkheden - Fiona Hamberg (Nationaal Warmtefonds)

16.00 uur Wat zijn de eerste stappen van verduurzaming -Jaap van Veggel (Marsaki)

16.20 uur Uitwisseling zaal en organisatoren van hoe willen we verder in 2023?

16.30 uur Afsluiting met een drankje in de foyer. Stel ook je specifieke vragen!

Meld je vooraf aan via het aanmeldformulier.

Tot ziens op dinsdag 24 januari!
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Energie Servicepunt Zeeland i.s.m. Provincie Zeeland en gemeente Goes, Vlissingen,
Middelburg en Terneuzen, in het kader van het Zeeuws Energie Akkoord. De bijeenkomst wordt financieel ondersteund door Provincie Zeeland.

Datum en locatie
Dinsdag 24 januari 2023,
ZB Bibliotheek van Zeeland, Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg

Tijd
Voor kleine VvE’s - 13.00 uur tot 14.30 uur (inloop vanaf 12.30 uur)
Voor grote VvE’s - 15.00 uur tot 16.30 uur (inloop vanaf 14.30 uur)

Voor wie
Bestuur en bewoners van kleine VvE’s (2-8 eenheden) en grote VvE’s (> 8 eenheden)

Verduurzamen, nu voor grote én kleine VvE’s financierbaar

https://spits-online.nu/website/6391f39b0b848uUs7DNs1APjqnZHrHAKs
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