SEEH regeling
aanvragen als
eigenaar én bewoner

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis
voor eigenaar én bewoner

Bij minimaal 2 energiebesparende
maatregelen aan thermische schil
van de woning, die voldoen aan de
vereiste isolatiewaarde (RD)
en oppv. in m2

Doel
Stimuleren energiebesparing in bestaande koopwoningen
in de particuliere sector.

Budget
€ 84 miljoen

De maatregelen zijn of worden
uitgevoerd door een KvK
ingeschreven aannemer/bouwbedrijf

Looptijd regeling
15 augustus 2019 t/m 31 december 2020
(vanaf 1 januari 2021 ISDE regeling)

2

september

Belangrijk! Zorg voor:

!

Verklaring bouwbedrijf/aannemer
met isolatiewaarde (RD) + aantal
m2 uitgevoerde maatregelen.

!

Foto’s van uitvoering plaatsing
materialen.

Aanvragen vanaf

Aanvraag SEEH kan ingediend worden vanaf 2 september 2019*

Uitvoerder
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
U heeft een DigiD code nodig om de
aanvraag online in te dienen op de
site van RVO

Stappen aanvraag SEEH regeling
voor eigenaar én bewoner

Upload het dossier + bewijs betaling
uitgevoerde maatregelen.
Vul het aanvraagformulier in.
Onderteken het aanvraag formulier.
Indienen aanvraag **

U wilt uw woning verduurzamen. Minder energie verbruiken, meer wooncomfort en het is
beter voor het milieu. Gelukkig zijn er subsidies beschikbaar voor energiebesparende
maatregelen, zoals de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis.
Maar hoe vraag je deze subsidieregeling aan en waar moet je op letten?

RVO streeft er naar om binnen 6
weken uit te betalen.

Maatwerkadviesrapport:
• Inzicht in de woning over bouwkundige
en installatietechnische maatregelen.
• Opgesteld door een gecertificeerd EPA
adviseur.
• € 150 subsidie in combinatie met
2 isolerende maatregelen.
• Stapelen van andere subsidies mogelijk.

Maatregelen:
• Spouwmuurisolatie
• Gevelisolatie
• Dakisolatie
• Vloer of bodemisolatie
• Hoogrendementsglas

Aanvullende maatregelen:
• Vervangen voor-of achterdeur door een
isolerende deur.
• Eerste keer aanleggen van een systeem
van CO2gestuurde ventilatie.
• Eerste keer aanleggen van een systeem
van balansventilatie met wtw.
• Het waterzijdig inregelen van het
verwarmingssysteem.
• Energiedisplay of slimme thermostaat.

Zeer Zuinig Pakket (ZEP):
• Isolatie dak, gevel, vloer, glas, kozijnen
en deuren.
• Systeem voor CO2 gestuurde ventilatie
of balansventilatie met
warmteterugwinning.
• Kierdichtheidstest.

** U kunt slechts één keer per woning SEEH subsidie
aanvragen. Indien u maatregelen over een langere
tijd verspreid, kunt u een concept opslaan en
aanvullen, voordat u uiteindelijk voor alle gewenste
en uitgevoerde maatregelen eenmalig de aanvraag
indient.

