VvE Subsidies & Leningen - 1
Naar groen is goed te doen

Subsidies
Op onderstaande websites kan informatie gevonden worden over landelijke en eventueel provinciale
subsidies. De meeste subsidies betreffen een potje dat op kan raken, er is dus geen garantie dat de
subsidie altijd verleend kan worden.
Kijk altijd voor de meest actuele informatie en exacte bedragen op de websites zelf.
Provinciaal

 Procesbegeleiding bij NoM of NoM-ready gelderland.nl/Energiebesparing

Procesondersteuning-Vereniging-van-Eigenaren-(VvE). Maximaal € 35.000 en niet
meer dan 80% van de kosten.
Op dit moment kent de provincie Utrecht nog geen subsidies voor VvE’s.

Landelijk

 rvo.nl/subsidie-energiebesparing-eigen-huis-voor-VvE









Overzicht van alle onderdelen en voorwaarden, inclusief mate van benutting subsidiepot.
rvo.nl/energieadvies-en-procesbegeleiding
Maximaal 75% van factuur, inclusief btw en niet meer dan € 3.600; aanvragen nadat
werk is verricht, minimaal 2 maatregelen binnen 5 jaar te nemen.
rvo.nl/voorwaarden-energieadvies-procesbegeleiding-en-mjop Maximaal 75% van
factuur, inclusief btw en niet meer dan € 5.400; aanvragen nadat werk is verricht,
minimaal 2 maatregelen binnen 10 jaar te nemen.
rvo.nl energiebesparende-maatregelen
Gemiddeld bedrag per koopwoning is maximaal 20.000. Als uw aanvraag is goedgekeurd,
ontvangt u het subsidiebedrag voorafgaand aan de uitvoering. Nadat RVO.nl de
beschikking naar u heeft gestuurd, heeft u 1 jaar de tijd om de maatregelen uit te
voeren.
rvo.nl/aanvullende-maatregelen-vereniging-van-eigenaren
rvo.nl/zeer-energiezuinig-pakket-verenigingen
Wanneer je als VvE in één klap voor het maximale wilt gaan op het vlak van renoveren,
geschikt voor nul-op-de-meter bijvoorbeeld. Geeft recht op 4.000 extra per woning.
rvo.nl/Rekentool
Rekentool, kan echter geen enkel recht aan ontleend worden.
rvo.nl/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde en veranderingen per 2020.
Subsidies op warmtepompen en zonneboilers.

Leningen
Op onderstaande websites kan informatie gevonden worden over landelijke, provinciale en
gemeentelijke leningen. De meeste leningen betreffen een potje dat op kan raken, er is dus geen
garantie dat de lening altijd verleend kan worden.
Kijk altijd voor de meest actuele informatie en exacte bedragen op de websites zelf.

 ede.nl/stimuleringslening-duurzaamheid
 energiebespaarlening.nl/vve/ en voorwaarden-van-de-vveenergiebespaarlening

 svn.nl/verzilverlening
Informeer altijd bij het gemeentelijk energieloket naar de actuele regelingen van de gemeente zelf;
kijk verder ook bij energiesubsidiewijzer.nl.
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