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1 Gegevens aanvrager

Voorletter + naam

Adres

Postcode en Woonplaats

Telefoon

E-mail

IBAN

Bent u al eigenaar van deze bestaande woning?

ja nee

2 Gegevens maatregelen

nr Techniek Criterium Aantal Rc-waarde (Rc of Rd)

Bouwkundig

1 Dakisolatie Rc ≥  3,5 m2 K/W Rd ≥  3,0 m2 K/W m2

2 Vloerisolatie Rc ≥  3,0 m2 K/W Rd ≥  2,5 m2 K/W m2

3 Bodemisolatie Rc ≥  3,0 m2 K/W Rd ≥  2,5 m2 K/W m2

4 Spouwmuurisolatie  Rc ≥  1,5 m2 K/W Rd ≥  1,5 m2 K/W m2

5 Isolatie massieve muur Rc ≥  3,0 m2 K/W Rd ≥  2,5 m2 K/W m2

6 HR++-glas (incl. kozijnen) Uglas ≤ 1,1 W/m2  of gasgevulde spouw ≥ 15 mm
m2

7 Groendak Aangelegd oppervlak = minimaal 10 m2 en 
waterbergend vermogen = minimaal 25 l/m2

Installatietechnisch

8 Thuisaccu (t.b.v. opslaan van 
zelf opgewekte electriciteit)

> 3kWh per Li-ion-accu

9 Laagtemperatuur verwarming (LTV) 
of wandverwarming

Minimaal 10 m2

10 WTW-systeem douchewater WTW via douchepijp of douchegoot

11 Afsluiting gasaansluiting Door netbeheerder

Wat is belangrijk om te weten voor deze 
aanvraag?
• Deze subsidieregeling is opgesteld voor de 

particuliere woningbezitter in de gemeente 
Heiloo die zijn of haar bestaande woning 
voor eigen bewoning gebruikt.

• Woningcorporaties, particuliere woning-
verhuurders en andere marktpartijen zijn 
uitgesloten. 

• Subsidie wordt alleen toegekend indien het 
uit te keren subsidiebedrag groter of gelijk 
is aan € 150,-.

Maatregelen
• U kunt voor meerdere maatregelen tegelijk 

subsidie aanvragen.
• Geef in de maatregelentabel aan welke 

maatregelen zijn getroffen, de hoeveelheid 
en de toegepaste Isolatiewaarde.

Verplichte bijlage
• Laat uw aannemer en/of installateur 

een aannemers-/installateursverklaring 
invullen.

• Voor de aanleg van een groendak hoeft u 
geen installateursverklaring bij te voegen.

• Stuur bij de aanvraag de offertes, facturen, 
betaalbewijzen (kopie bankafschrift of 
pinbon) en de aannemers-/installateurs 
verklaring mee.
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3 Ondertekening

De aanvrager verklaart:

dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld;

akkoord te gaan met de controle van de aangeleverde gegevens;

bekend te zijn met de voorwaarden van de regeling. 

Naam

Plaats

Datum

Handtekening

Het ingevulde formulier en de bijlagen kunt u sturen naar:
postbus@odnhn.nl

Of opsturen aan:
Omgevingsdienst NHN
Postbus 2095
1620 EB Hoorn

Meer informatie? 

Kijk op onze website of
bel op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. Tel 088 1021398

  

https://www.odnhn.nl/Inwoners/Energiebesparing/Subsidies/Overzicht_subsidies_per_gemeente/Heiloo
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