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Toegankelijk maken van energiebesparing in 
de bestaande woningbouw

Verstrekken Energiebespaarlening aan 
eigenaren/bewoners en VvE ‘s tegen een 

lage rente zonder afsluitkosten

Ambitie fonds



Stand van het fonds

Meer dan 48.000  
maatregelen gefinancierd

Ruim 21.500 woningen 
verduurzaamd



Wat willen we bereiken

Verlagen 
energielasten

Woning 
aantrekkelijk

Verhogen
wooncomfort

Combineren
onderhoud

Goed voor milieu en toekomstige generaties



Energiebesparende maatregelen

Aardgasvrij maken 
van nieuwbouw 

gekocht voor 
1-9-2018



Ervaringen 

‘Als er nu een flinke wind 
staat, waaien de gordijnen 
binnen niet meer mee’



Top 10 gefinancierde maatregelen
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Hoogrendementsbeglazing

Zonnepanelen

Energiezuinige deuren

Gevelisolatie

Dakisolatie

Vloerisolatie

Hoogrendementsketel

Warmtepomp

Zonneboiler

Isolerende gevelpanelen



Afhankelijk van financiële positie van de eigenaar/bewoner: 

Financiën

Lenen

Uitstellen 
eerst sparen

Eigen 
middelen

Maandlast 
ongeveer gelijk

Maandlast stijgt

Maandlast daalt



De Energiebespaarlening
Annuïteit bestaat uit:



Annuïteiten lening:

 Per woning minimale lening € 2.500, maximaal € 25.000

 Zeer energiezuinig pakket € 50.000 of Nul op de Meter € 65.000

 Voor maatregelen van maatregelenlijst

 Zonnepanelen zijn toegestaan tot maximaal 75% van het geleende bedrag 

en max € 18.750

 Aannemer of installateur verzorgt de uitvoering

De Energiebespaarlening



Annuïteiten lening:

 Voor particuliere eigenaar/bewoner tot 75 jarige leeftijd

 Lening met lage rente, rente gedurende de looptijd vast ( 7, 10 of 15 jr)

 Betaalde rente mogelijk aftrekbaar in box 1

 Consumptieve lening, geen zekerheid in vorm van hypothecair recht 

 Onderhandse lening, geen afsluitkosten, geen notariskosten 

De Energiebespaarlening



Maandlast = + en -/ -



Proces Energiebespaarlening

Oriëntatie Aanvraag

Offerte

Declaraties 

bouwdepot

Aanleveren 

stukken

l

Start

verduurzaming



• https://energierijkhouten.nl/

• www.energiebespaarlening.nl

• www.energieloket.nl

• www.energiesubsidiewijzer.nl

• www.maatwerkadviesvoorwoningen.nl

• www.milieucentraal.nl

Handige links

http://www.maatwerkadviesvoorwoningen.nl/
http://www.milieucentraal.nl/


 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 comfort.

Waarom nu?



Wilt u meer weten over de mogelijkheden?
Neem contact op via:

f.hamberg@svn.nl
06 - 10 41 17 50

www.energiebespaarlening.nl

wordt mede mogelijk gemaakt  door

mailto:f.hamberg@svn.nl
http://www.energiebespaarlening.nl/

