Veelgestelde vragen Investeringssubsidie duurzame
energie (ISDE)
Voor wie is de subsidie bedoeld?
De investeringssubsidie duurzame energie kan door zowel particulieren als zakelijke gebruikers
worden aangevraagd. Dit, om te stimuleren dat woningen en bedrijven in Nederland meer gebruik
maken van duurzame energie en warmte. Rijks-, gemeentelijke en provinciale overheidsorganen
(zoals gemeentelijke woonbedrijven of waterschappen) kunnen geen subsidie aanvragen.

Voor welke duurzame installaties geldt deze subsidie?
Er kan subsidie worden aangevraagd voor warmtepompen, zonneboilers, palletkachels en
biomassaketels.

Wat is het subsidiebedrag voor de warmtepompen en zonneboilers van Itho
Daalderop?
Voor de water/water of grondgebonden warmtepomp (type WPU) geldt een subsidiebedrag van
€ 2800. De lucht/water hybride warmtepomp (type HP (Cool) Cube) heeft een subsidie van € 1200.
Voor de zonneboilers kan maximaal € 1300 worden aangevraagd, afhankelijk van het type.

Wat zijn de voorwaarden voor de subsidie?
Particulieren en zakelijke gebruikers moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Klik hier voor de
betreffende voorwaarden.

Geldt de subsidie alleen voor nieuwbouw of ook voor bestaande bouw?
Ja, voor zowel een nieuwbouw- als bestaande woning kan een subsidieaanvraag worden gedaan.

Hoe vraag ik deze subsidie aan?
De subsidie moet via de Rijksdienst Voor Ondernemen worden aangevraagd. Zie:
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde.
Op onze site staat een document dat u eenvoudig op weg helpt met het invullen van de aanvraag.

Ik zie bij het indienen van de aanvraag geen Itho Daalderop installaties.
Waarom is dit?
Het RVO verwerkt momenteel nog steeds fabrikanten en leveranciers. Het kan even duren voordat
alle marktpartijen hierin zijn opgenomen. Mocht Itho Daalderop nog niet als fabrikant opgenomen
zijn, dan kan er wel subsidie voor een Itho Daalderop installatie worden aangevraagd. U dient
hiervoor het betreffende Itho Daalderop artikelnummer en productomschrijving in te vullen.
Zie ook de handleiding voor het invullen van de subsidieaanvraag.

Kan er ook subsidie worden aangevraagd voor een nieuwbouwproject?
Dat kan zeker. De subsidie geldt ook voor nieuwbouwwoningen. Wel is het zo dat er voor iedere
warmtepomp of zonneboiler per woning door de eigenaar van de installatie een aparte aanvraag
ingediend moet worden.

Geldt de subsidie voor maatregelen volgens Bouwbesluit?
Nee, voor maatregelen die voldoen aan het Bouwbesluit (EPC 0,4) kan geen subsidie worden
toegepast. Indien het echter een aanvullende maatregel buiten het Bouwbesluit betreft (EPC < 0.4 en
NOM concepten), geldt de subsidieregeling wel.

Gelden de installaties uit de ISDE als invulling van de
Energieprestatienorm?
De installaties waar de subsidieregeling voor geldt worden gezien als een aanvulling op de
Energieprestatienorm. Dit betekent dat ze niet kunnen worden gebruikt als energiebesparende
maatregel bij de berekening van de EPC om aan de Energieprestatienorm te kunnen voldoen. Indien
er bij een nieuwbouw- of renovatieproject aan de actuele Energieprestatienorm moet worden
voldaan, dan worden de installaties gezien als een aanvulling op de Energieprestatienorm.

Kan de subsidieregeling worden gecombineerd met de Stimuleringsregeling
Energieprestatie (STEP)?
Ja, het is mogelijk om naast de beschikbare subsidie van STEP gebruik te maken. Wel is er een
maximum aan de financiële ondersteuning die een zakelijke gebruiker mag ontvangen bij eenzelfde
investering (project). De RVO zal dit controleren.

Zijn er ook lokale subsidies beschikbaar?
Het kan zijn dat er naast de landelijke subsidie ook lokale subsidie te verkrijgen is. Dit kan
gemeentelijk zijn, of per provincie. Wilt u weten of er bij u in de regio subsidie is? Kijk dan op
www.energiesubsidiewijzer.nl. Kijk wel goed of de subsidies te stapelen zijn. Er kunnen restricties
gelden.

Is er voor bedrijven aanvullend voordeel naast de ISDE?
Voor zakelijke gebruikers/bedrijven is er naast de ISDE regeling nog meer voordeel. Dit in de vorm
van fiscaal voordeel als gevolg van de Energie Investerings Aftrek (EIA). Kijk op de website van het
RVO voor meer informatie.

Kan ik iedere installatie plaatsen?
Een warmtepomp of zonneboiler kan in iedere woning worden geplaatst. Echter, is niet ieder type
warmtepomp geschikt. Itho Daalderop adviseert om altijd met een (erkend) installateur te bespreken
welk type warmtepomp of zonneboiler voor uw woning en situatie geschikt is. Klik hier voor een
installateur bij u in de buurt.

Ik wil meer weten over de werking van de installaties
Wilt u investeren in duurzame energie en meer weten over de werking van een warmtepomp of
zonneboiler? Klik dan hier voor meer informatie:
Water/water warmtepomp
Lucht/water warmtepomp
Zonneboiler

