Procedure aanvragen ISDE
particulieren/zakelijke
klanten

1

Ga naar de website http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde
en klik op ‘IDSE particulieren’ of ‘ISDE zakelijk gebruikers’
Let op! Indien u meerdere apparaten heeft aangekocht die in aanmerking komen voor ISDE, dient u deze
middels aparte aanvragen in te dienen.
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2 Klik op ‘Aanvragen’. In dit voorbeeld betreft dit een particuliere aanvraag.
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3 Log in op eLoket, vul het aanmeldformulier volledig in en klik op ‘Opslaan’ en daarna op ‘Sluiten’.
Tip: houd uw DigiD gegevens bij de hand. Als u daarmee inlogt dan worden een aantal gegevens al standaard
ingevuld.

4 Welkom. De aanvraag kan nu gestart worden. Lees de introductie en klik op ‘Volgende’.
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5 Welkom. De aanvraag kan nu gestart worden. Lees de introductie en klik op ‘Volgende’.

6 Kom ik in aanmerking? Vul onderstaande vragen in en klik op ‘Volgende’.
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7 Formulier aanmaken. Vul onderstaande vragen in en klik op ‘Volgende’.

8 Formulier - persoonsgegevens. Vul onderstaande gegevens in en klik op ‘Volgende’. Als u ingelogd bent via
DigiD worden deze velden al voor u ingevuld.
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9 Formulier - aankoop. Vul onderstaande gegevens in en controleer deze. Indien de gegevens juist zijn ingevuld
klikt u op ‘Volgende’. Onderstaand is een voorbeeld voor een warmtepomp gegeven.
Let op! Indien de meldcode nog niet zichtbaar is in de lijst, dient u ‘Overig’ te selecteren en een toelichting op
het apparaat te geven (zie onderstaand). Een toelichting bestaat uit de merknaam van het product, het type
product (+ artikelnummer) en de naam van de leverancier.
Bij de specificatie van de warmtepomp kunt u kiezen uit vijf varianten. Zie onderstaande uitleg welke
specificatie u dient te kiezen voor de producten van Itho Daalderop:
1. Lucht/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen > Itho Daalderop HP Cube, HP Cool
Cube en HP-S
2. Water/water-warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen > Itho Daalderop WPU en BWP
3. G
 rond (Brine)/water-warmtepomp ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen > n.v.t. voor Itho Daalderop
producten
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10 Formulier - toevoegen bijlagen. Voeg uw betaalbewijs toe als bijlage en klik op ‘Opslaan’. Een betaalbewijs
kan een factuur zijn, maar ook een bankafschrift in combinatie met een offerte. Hiervan kunt u een foto, scan
of schermprint maken. Belangrijk is dat onderstaande informatie duidelijk zichtbaar is.
1. Een omschrijving van het product, onder andere het typenummer
2. De naam van het merk of de fabrikant
3. Het bedrag en de datum van betaling
4. En indien beschikbaar de meldcode van het apparaat dat u heeft gekocht (zie apparatenlijst)

11 Het formulier is correct ingevuld. Om het formulier in te dienen klikt u op ‘Naar verzenden’.

12 Indien u de aanvraag verzonden heeft zal de RVO uw aanvraag in behandeling nemen.
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