Energiebesparing in huis

Verbeter & Bespaar Raalte / Olst‐Wijhe is het
energieservicepunt van de gemeente Olst‐Wijhe. De
gemeente werkt samen met de gemeente Raalte.
Doelstelling: energiebesparing in bestaande woningen
bevorderen.
‐ verlaging CO2‐uitstoot
‐ lagere energielasten woningeigenaren
‐ comfortabel binnenklimaat

Verbeter & Bespaar Raalte /Olst‐Wijhe biedt:
‐ helpdesk en advies
‐ wijkaanpak
‐ bedrijvenplatform ‘Energieplein’
‐ telefonisch
‐ per email
‐ fysiek op afspraak

Helpdesk
‐ advies over energiebesparing in huis
‐ hulp bij aanvraag premie of lening
‐ ondersteuning bij uitvoer
‐ persoonlijk en oplossingsgericht
‐ hulp voor buurtinitiatieven

Website: www.verbeterenbespaar‐raalte‐olst‐wijhe.nl

PREMIES: Isolatiepremie

Info over:
‐ premie en lening
‐ andere gemeentelijke regelingen
‐ laatste energienieuws
‐ lokale bedrijven
‐ besparende maatregelen en tips

U kunt een premie aan vragen:
‐ € 300 voor 1 maatregel
‐ € 600 voor 2 of meer
Let op:

‐ eerst reserveren, dan isoleren!
‐ minimale investering €750

PREMIES: Isolatiepremie

PREMIES: Isolatiepremie: een voorbeeld

U kunt een premie aanvragen voor:

U laat het dak en de spouwmuur van uw tussenwoning
isoleren. De kosten bedragen:

‐ Dakisolatie
‐ Vloerisolatie
‐ Gevelisolatie
‐ Spouwmuurisolatie
‐ Isolatieglas

dakisolatie:
spouwmuurisolatie:
totaal

PREMIES: Isolatiepremie: een voorbeeld

PREMIES: Burenpremie

U heeft de premie aangevraagd voor 2 maatregelen. U
ontvangt dus € 600 terug.
Kosten
€ 2150
Premie
‐€ 600
Totaal
€ 1550

Extra € 150 bij gezamenlijke aanvraag met uw buur:

De gemaakte kosten van € 1550 verdient u in 4 jaar
terug.

€ 1200
€ 950
€ 2150

‐ samen met tenminste 1 buur
‐ tenminste 2 isolatiemaatregelen
‐ postcode 5‐niveau: bv, 8024 B…
‐ binnen 14 dagen van elkaar indienen

PREMIES: De Energie‐investeringspremie:

LET OP: Vanaf 1 juli verandert de premieregeling:

bij een investering van meer dan 5.000 euro in
isolatiemaatregelen of duurzame energieopwekking
kunt u 300 euro premie ontvangen.

‐ de premie voor 1 maatregel (300 euro) vervalt.

Zonnepanelen komen helaas niet in aanmerking.

‐ het minimale investeringsbedrag voor de premie van
600 euro bij twee genomen isolatiemaatregelen wordt
verhoogd naar 1.750 euro.

Premie aanvragen
Ga naar:
www.verbeterenbespaar‐raalte‐olst‐wijhe.nl en klik op
‘Premie’.

Duurzaamheidslening
Lening voor duurzame maatregelen aan uw woning. Altijd
3% lager dan gangbare tarief van de SVn (minimaal 0,5%):
‐ €2500 tot €7500 (looptijd 10 jaar): 4,3* ‐ 3 = 1,3 %
‐ €7500 tot €20000 (looptijd 15 jaar): 5,0* ‐ 3 = 2,0 %
*huidige rente SVn

Duurzaamheidslening aanvragen
Ga naar
www.verbeterenbespaar‐raalte‐olst‐wijhe.nl en klik op
‘Duurzaamheidslening’.

De Premie voor Verenigingen van Eigenaren:
bij 1 isolatiemaatregel:
‐10% van de subsidiabele kosten tot € 199.000
bij 2 isolatiemaatregelen:
‐10% van de subsidiabele kosten van de duurste
maatregel, tot € 199.000, en,
‐20% van de subsidiabele kosten van de minst dure
maatregel, tot € 199.000

De duurzaamheidslening voor Verenigingen van
Eigenaren:
Evenals de reguliere duurzaamheidslening: 3% lager dan
het gangbare rente (SVn)

Energie Ambassadeurs

Energie Ambassadeurs

Vrijwilligers die buren/collega’s/vrienden willen helpen,
bijvoorbeeld door gezamenlijke inkoop van
zonnepanelen.

Wilt u Energie Ambassadeur worden? Wij helpen u:

Energieplein Bedrijvenplatform
Het lokale bedrijvenplatform voor lokale
energieadviseurs, glaszetters, bouw‐, isolatie‐ en
installatiebedrijven.

Hartelijk dank voor uw aandacht,
heeft u misschien nog vragen?

Kijk op; www.verbeterenbespaar‐raalte‐olst‐wijhe.nl

‐ Inhoudelijk technisch advies
‐ Organisatorisch (organiseren bijeenkomst)
‐ Contacten met bedrijven of andere initiatieven

