Financiële middelen voor
verduurzaming van uw woning
www.pekelageeftgas.nl

SUBSIDIES
Projectsubsidie 'Pekela geeft gas!'
Voor: inwoners van Boven Pekela en
Doorsneebuurt, die zijn aangemeld
bij het project 'Pekela geeft gas!'

Aanvraagmoment: na de uitvoering van
de geadviseerde gasbesparingsmaatregelen

Geldig voor: aanschaf van hybride of volledig
elektrische warmtepomp en zonnepanelen
(o.b.v. advies vanuit project), of andere
maatregelen om woning aardgasvrij te maken

Voordeel:
- €1.500,- tot €5.000,- subsidie op basis
van maatwerkadvies

Subsidie voor duurzame energie en isolerende
maatregelen (ISDE)
Voor: inwoners van Nederland
Geldig voor:
- aanschaf van nieuwe warmtepomp of
zonneboiler, geplaatst door erkende
installateur
- isolerende maatregelen (minimaal twee)

Aanvraagmoment: binnen twaalf
maanden na installatie en betaling (met
bewijzen) van de (eerste) maatregel
Voordeel:
- Minimaal €1.600,- subsidie afhankelijk
van soort apparaat en vermogen
(warmtepomp/zonneboiler)
- Minimaal €100,- subsidie afhankelijk van
soort isolatie en aantal m2 (isolatie)

BTW-teruggave zonnepanelen
Voor: inwoners van Nederland

Aanvraagmoment: binnen zes maanden
na jaar van investering in zonnepanelen

Geldig voor: eerste aanschaf en installatie
van zonnepanelen (uw naam op factuur van
zonnepanelen en van energiebedrijf)

Voordeel:
- 21% BTW-teruggave op totale kosten
van zonnepanelen

Reken voor uzelf uit welke van de huidige subsidies u het meeste voordeel oplevert

Contact werkgroep: info@pekelageeftgas.nl of 085 - 301 52 62
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LENINGEN
Pekela stimuleringslening
Voor: inwoners van Gemeente Pekela
Geldig voor: woningen met WOZ-waarde tot
max. €150.000,- , waarbij geïnvesteerd wordt
in een combinatie van verbetering van de
woningconstructie en energiebesparende
maatregelen. De max. WOZ-waarde geldt
niet voor gemeentelijke monumenten.

Aanvraagmoment: voordat de
maatregelen worden gerealiseerd
Voorwaarden:
- Min. €2.500,- en max. €15.000,- 1% rente over de gehele looptijd

Nationaal Warmtefonds
Voor: inwoners van Nederland

Aanvraagmoment: na akkoord voor
lening of max. twee maanden na
plaatsing

Geldig voor: energiebesparende isolatiemaatregelen of energie-opwek (nieuwe
warmtepomp of zonneboiler), met bewijs
van plaatsing door erkende installateur

Voorwaarden:
- Min. €2.500,- en max. €65.000,- Max. 75% bruikbaar voor zonnepanelen
- Geen afsluitkosten

Groen bouwdepot
Voor: inwoners van Nederland

Aanvraagmoment: max. twee jaar voor
realisatie van de maatregelen

Geldig voor: energiebesparende
maatregelen (isolatie en/of warmte-opwek)

Hoogte bouwdepot: max. 106% van
marktwaarde van woning

Disclaimer: er kunnen geen rechten aan de inhoud van dit document worden ontleend

Contact werkgroep: info@pekelageeftgas.nl of 085 - 301 52 62

