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Subsidie energiebesparing eigen
huis | Eigenaar én Bewoner
(Aanvullende) Energiebesparende 
maatregelen

Formulier omschrijving uitgevoerde maatregelen

Met dit formulier omschrijft het bouwbedrijf dat werkzaamheden
heeft uitgevoerd voor de hieronder genoemde opdrachtgever/
subsidieaanvrager op het hieronder aangegeven adres:
• welke maatregelen zijn uitgevoerd;
•  welke oppervlakten of hoeveelheden op de maatregelen van 

toepassing zijn;
•  en wat de energetische kwaliteit is van de toegepaste materialen.
• foto's van de uitvoering / realisatie van de maatregelen.

Per uitvoerende partij dient één formulier te worden ingevuld en
ondertekend. Voor meer informatie zie de toelichting onderaan dit
formulier.

 1 Opdrachtgever

1.1 Vul hier de gegevens in van de 
opdrachtgever.

Naam eigenaar-bewoner 

Adres  

Postcode sttuwsusttuwsu 

Woonplaats 

Let op!

Dit ingevulde 

uitvoerdersformulier 

is een bijlage die u nodig 

hee� voor het digitaal 

aanvragen van 

de subsidie.
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 2 Uitgevoerde energiebesparende maatregelen

2.1  Welke energiebesparende 
maatregelen zijn uitgevoerd 
(minimaal 2)?  
 
 U dient de gehele gevel, dak, vloer/ 
bodem, of beglazing van de woning 
te isoleren. Mocht dit niet mogelijk 
zijn dan gelden minimum 
oppervlakte eisen per element, zie 
daarvoor de toelichting op de 
volgende pagina van dit formulier. 
 
NB Nog te realiseren nieuwbouw 
delen (zoals aanbouw/bijbouw of 
dakkapellen) komen niet voor 
subsidie in aanmerking en mogen 
dus niet meegeteld worden. 
 
NB Afronden op gehele getallen; 
0,50 of meer naar boven en  
< 0,50 naar beneden afronden.

Maatregel(en)    Kwaliteit maatregelen  Maatregel voor  Oppervlakte (m²) 
              gehele woning?   
 

 Spouwmuurisolatie  Ten minste Rd 1,1 [m²K/W]  Ja  Nee  sttusttu  
  

 Gevelisolatie    Ten minste Rd 3,5 [m²K/W]  Ja  Nee  sttu sttu 
 

  Dakisolatie of isoleren   Dakisolatie ten minste   Ja  Nee  sttu sttu 
van zolder- of vlieringvloer  Rd 3,5 [m²K/W] 

       Isoleren van zolder- of   Ja  Nee  sttusttu 
       vlieringvloer ten minste  
       Rd 3,5 [m²K/W]

 Vloer- en/of bodemisolatie Ten minste Rd 3,5 [m²K/W]  Ja  Nee  sttusttu 
 

 Hoogrendementsglas    HR++  ten hoogste    Ja  Nee  sttu sttu 
U 1,2 [W/m²K] 

         Paneel in hetzelfde       sttu sttu 
kozijn ten hoogste 
U 1,2 [W/m²K]

         Triple glas ten hoogste   Ja  Nee  sttu sttu 
van U 0,7 [W/m²K] i.c.m. 
een nieuw  isolerend 
kozijn U kleiner of 
gelijk aan 1,5 [W/m²K]

         Paneel i.c.m. triple glas      sttu sttu 
 in hetzelfde nieuwe  
isolerende kozijn ten  
hoogste U 0,7 [W/m²K]

 3 Aanvullende energiebesparende maatregelen 

3.1 Welke aanvullende 
energiebesparende maatregelen 
zijn uitgevoerd (alleen indien 
minimaal 2 energiebesparende 
maatregelen zijn ingevuld bij 2.1)? 
 
NB U dient een keuze te maken 
tussen het hier genoemde CO2-
gestuurd ventilatiesysteem of een 
gebalanceerd ventilatiesysteem 
met wtw.

Maatregel(en)        Kwaliteit maatregelen   Oppervlakte (m²) 

 Isolerende voor- en achterdeur(en)   U ≤ 1,5 [W/m²K]     sttusttu

  Nieuw aanbrengen van een CO2           nvt  
gestuurd ventilatiesysteem

  Nieuw aanbrengen van een    Rendement wtw minimaal 90% nvt  
gebalanceerd ventilatiesysteem met wtw 
(evt. in combinatie met CO2-sturing)

 Waterzijdig inregelen cv             nvt

 Energiedisplay of slimme thermostaat   Definitie volgens art. 5, lid e 
Subsidieregeling energiebesparing  
eigen huis
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 4 Ondertekening

4.1 Hier tekent de tekenbevoegde 
medewerker van het 
bouwbedrijf dat de 
werkzaamheden heeft 
uitgevoerd.

 NB Het KVK-nummer dient van een 
branche gerelateerd bouwbedrijf 
te zijn.

Ondergetekende,    > naam medewerker 

tekenbevoegd namens  > bouwbedrijf

bevestigt dat:

• hij bekend is met de toelichting op dit formulier;

•  alle aangekruiste (aanvullende) energiebesparende maatregelen voldoen aan de minimale kwaliteit 
zoals daarbij in de tabellen staat aangegeven;

•  de bijbehorende werkzaamheden door bovengenoemd bouwbedrijf zijn uitgevoerd  
na 14 augustus 2019;

• hij dit formulier naar waarheid heeft ingevuld;

• foto's van de uitvoering van de maatregelen zijn als bijlage zijn toegevoegd.

Datum          Plaats

su su - su  su - s stttu tu             
 2  0

Handtekening

 

KVK       sttttttttttusttttttttttu

Buitenlandse uitvoerder*   
 
* Gebruik bij een buitenlandse uitvoerder het daar geldende registratienummer.
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 5 Toelichting

5.1 
Nr. Energiebesparende 

maatregel
Uitvoering Minimale 

 kwaliteit
Minimale hoeveelheid (m²) Subsidie  

(€/m²)

Element Rd in
m²K/W
U in W/
m²K

Tussen 
woning

Hoek-
woning/ 
2 kap

Vrij-
staand

Etage

1 Spouwmuurisolatie Rd ≥ 1,1 13 33 50 13 5

2 Gevelisolatie Binnen- of buiten gevel-
isolatie

Rd ≥ 3,5 18 40 55 13 25

3 Dakisolatie of 
zolder-/  vliering-
vloerisolatie

Dakisolatie Rd ≥ 3,5 31 38 57 15 20

Zolder- of vlieringvloer-
isolatie

Rd ≥ 3,5 31 38 57 15 5

4 Vloer- en/of  
bodemisolatie

Vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 32 44 20 7

Bodemisolatie (ook indien 
i.c.m. vloerisolatie)

Rd ≥ 3,5 27 32 44 20 4

5 Hoogrendementsglas HR++ Glas U ≤ 1,2 10 12 15 8 35

Paneel i.c.m. HR++ glas in 
hetzelfde kozijn

U ≤ 1,2 15

Triple Glas met nieuw isole-
rend kozijn (U ≤ 1,5 W/m2K)

U ≤ 0,7 10 12 15 8 100

Paneel i.c.m. triple glas 
in hetzelfde nieuw 
isolerend kozijn

U ≤ 0,7 75

De aanvrager van een subsidie energiebesparing eigen huis is verplicht bij zijn aanvraag het formulier 
omschrijving uitgevoerde maatregelen aan te leveren.

Het ondertekende formulier dient u te uploaden. Hoe u dit doet kunt u lezen onder "Aanvragen subsidie". 

Hiermee wordt bevestigd welke maatregelen zijn uitgevoerd. De Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO) beoordeelt of de te treffen maatregelen voldoen aan de voorwaarden voor de subsidie.

Op het formulier geeft het, bij de KVK ingeschreven, uitvoerende bouwbedrijf aan welke maatregelen 
getroffen gaan zijn onder vermelding van de oppervlakten of aantal en kwaliteit van de uitgevoerde 
maatregelen.

RVO verstrekt de subsidie na een positieve beoordeling van de elektronische aanvraag van de 
subsidieaanvrager met het door u ingevulde formulier. 

Heeft u vragen? 
Neem contact op met onze helpdesk. 
T +31 (0)88 042 42 42 
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. 
E klantcontact@rvo.nl 
www.rvo.nl/seeh

RVO gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons Privacybeleid. Informatie over
specifieke verwerkingen vindt u in het AVG-register van Ministerie van EZK en Ministerie van LNV.

mailto:klantcontact%40rvo.nl?subject=
http://www.rvo.nl/seeh
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 6 Bijlage

Klik hier om afbeelding toe te voegen

Klik hier om afbeelding toe te voegen
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Klik hier om afbeelding toe te voegen

Klik hier om afbeelding toe te voegen
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Klik hier om afbeelding toe te voegen

Klik hier om afbeelding toe te voegen
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Klik hier om afbeelding toe te voegen

Klik hier om afbeelding toe te voegen
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Klik hier om afbeelding toe te voegen

Klik hier om afbeelding toe te voegen


	Naam vereniging cooperatie: 
	Adres: 
	Woonplaats: 
	Postcode cijfers 2: 
	Postcode letters 2: 
	Spouwmuurisolatie 2: Off
	Gevelisolatie 2: Off
	Dakisoloatie 2: Off
	Dakisoloatie 3: Off
	Dakisoloatie 4: Off
	Bodemisolatie 2: Off
	Hoogrendemetnsglas 2: Off
	Hoogrendemetnsglas 3: Off
	Hoogrendemetnsglas 4: Off
	Hoogrendemetnsglas 5: Off
	Hoogrendemetnsglas 6: Off
	Hoogrendementsglas 3 ja of nee: Off
	Spouwmuurisolatie ja of nee: Off
	Gevelisolatie ja of nee: Off
	Dakisoloatie ja of nee: Off
	Dakisoloatie 2 ja of nee: Off
	Bodemisolatie ja of nee: Off
	Hoogrendementsglas ja of nee: Off
	Hoogrendementsglas 3 ja of nee 3: Off
	Paneel 2 ja of nee: Off
	Paneel ja of nee: Off
	Spouwmuur cm 2: 
	Gevelisolatie cm 2: 
	Dakisoloatie cm 3: 
	spouwmuur cm 4: 
	Bodemisolatie cm 2: 
	Hoogrendementsglas cm 2: 
	Hoogrendementsglas 2 cm 2: 
	Hoogrendementsglas 3 cm 2: 
	Hoogrendementsglas 4 cm 2: 
	Isolerende cm: 
	Isolerende deuren: Off
	Gestuurd ventilatiesysteem: Off
	Gebalanceerd ventilatiesysteem: Off
	Waterzijdig CV: Off
	Energiedisplay: Off
	Naam medewerker: 
	Bouwbedrijf: 
	Plaats 2: 
	Kvk nr: 
	Buitenlandse uitvoerder: 
	Dag 1: 
	Maand 2: 
	Jaar 2: 
	Afbeelding1_af_image: 
	Afbeelding2_af_image: 
	Afbeelding3_af_image: 
	Afbeelding4_af_image: 
	Afbeelding5_af_image: 
	Afbeelding6_af_image: 
	Afbeelding7_af_image: 
	Afbeelding8_af_image: 
	Afbeelding9_af_image: 
	Afbeelding10_af_image: 


