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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.



Wat willen we bereiken

Verlagen 

energielasten

Woning 

aantrekkelijk

Verhogen

wooncomfort

Combineren

onderhoud

Goed voor milieu en toekomstige generaties

?



Energiebesparende maatregelen

• Aansluiten warmtenet

• Asbestsanering i.c.m. dakisolatie

• CO₂-gestuurde ventilatie

• Dakisolatie

• Energiemonitor gekoppeld aan slimme meter

• Gelijkstroomventilator

• Gelijkstroompomp

• Gevelisolatie

• Hoogrendementsglas

• Hoogrendementsketel

• HRe-Ketel 

• Isoleren deuren en gevelpanelen

• Lage temperatuurafgiftesysteem

• Maatwerkadvies

• Spouwmuurisolatie

• Vloerisolatie/ bodemisolatie

• Warmte-terugwinsysteem

• Warmtepomp

• Waterzijdig inregelen

• Zeer Energiezuinig Pakket

• Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de Meter

• Zolder- of vlieringvloerisolatie

• Zonneboiler

• Zonnepanelen ( incl. thuisbatterij)



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.



Ervaringen

‘Als er nu een 

flinke wind staat, 

waaien de 

gordijnen binnen 

niet meer mee’

'Meer wooncomfort 

en een lagere 

energierekening



Top 10 gefinancierde maatregelen
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Financiën

Lenen

Uitstellen eerst 
sparen

Eigen 
middelen

Afhankelijk van financiële positie van de eigenaar/bewoner: 

Maandlast daalt

Maandlast stijgt

Maandlast ongeveer 

gelijk



Financieren

Investering

Energiebespaarlening:

+   rente, geen kosten

- leeftijdsgrens

Consumptief krediet of 

Hypothecaire geldlening:

+   advies

- kosten

Duurzaamheids-, Verzilver-

of Stimuleringslening:

+   lage rente

- niet alle gemeenten



De Energiebespaarlening

Annuïteit bestaat uit:
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Rente

Looptijd in jaren



Annuïteitenlening:

• Voor particuliere eigenaar/bewoner tot 75 jarige leeftijd

• Voor maatregelen van maatregelenlijst

• Aannemer of installateur verzorgt de uitvoering

• Consumptieve lening, geen zekerheid in vorm van hypothecair recht 

• Onderhandse lening, geen afsluitkosten, geen notariskosten 

De Energiebespaarlening



Annuïteitenlening:

• Per woning minimale lening € 2.500, maximaal € 25.000

• Zeer Energiezuinig Pakket € 50.000 / Nul op de Meter € 65.000

• Lening met lage rente, rente gedurende de looptijd vast (7, 10, 15 of 20 jaar)

• Betaalde rente mogelijk aftrekbaar in box 1

De Energiebespaarlening



Landelijk subsidie: Investering Subsidie Duurzame Energie (ISDE)

• Regeling voor woningeigenaren: 2 maatregelen

- 2 isolatiemaatregelen in de schil

of
- 1 isolatiemaatregel én 1 oplossing duurzame warmte:

(warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet)

Combineer met provinciale of gemeentelijke subsidie

Subsidies



Landelijke subsidie



6. Declaraties 

bouwdepot

3. Activeer

MijnSVn

Route Energiebespaarlening

2. Aanvraag

5. Beoordelen 
en bevestigen

1. Oriëntatie

4. Documenten 
uploaden



• www.energiebespaarlening.nl

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

• www.milieucentraal.nl

• www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer/

• www.verbeterjehuis.nl/vind-jouw-energieloket/

• www.maatwerkadviesvoorwoningen.nl

• www.QBIS.nl

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

Handige links

http://www.energiebespaarlening.nl/
http://www.energiebespaarlening.nl/particulieren/verhalen-slimme-investeerders/
http://www.milieucentraal.nl/
http://www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer/
https://www.verbeterjehuis.nl/vind-jouw-energieloket/
http://www.maatwerkadviesvoorwoningen.nl/
http://www.qbis.nl/
http://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde


• Nu de mogelijkheid om subsidie te krijgen de overheid betaalt mee

• Direct verlagen van de energielasten

• Verhogen van het wooncomfort

Waarom nu?



Wilt u meer weten over 

de mogelijkheden?

Neem contact op met 

Fiona Hamberg:

f.hamberg@svn.nl

06 - 10 41 17 50

www.energiebespaarlening.nl

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

