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Wilt u weten hoe u in uw gebouw(en) de energieprestaties kunt verbeteren?
Wat de kosten zijn? Of wat het gaat opleveren? Laat dan een energieadvies
opstellen. Daarmee legt u de basis om de juiste (isolatie)maatregelen te nemen
voor uw gebouw. De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) biedt
subsidie voor energieadvies.
Deze subsidie is bestemd voor Verenigingen van Eigenaren (VVE's),
woonverenigingen en wooncoöperaties.

Wat is een energieadvies?

+

Kiest u voor een energieadvies binnen de SEEH? Dan neemt u contact op met een
erkend energieadviseur (https://platform.centraalregistertechniek.nl/Vakbedrijven). Deze komt uw gebouw(en)
ter plekke onderzoeken. Hij bekijkt de situatie van het gebouw en de installaties.
In het energieadviesrapport beschrijft de adviseur vervolgens wat de huidige
energieprestatie van het gebouw is. Ook geeft hij advies over welke
energiebesparende (isoloatie)maatregelen u kunt nemen, wat daarvan de voor- en
nadelen zijn en wat dat ongeveer gaat kosten. Daarnaast staat in het rapport een
energieadvies over de mogelijkheden voor het realiseren van een zeer energiezuinig
pakket of een Nul op de Meter-gebouw (/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/technieken-beheer-en.

innovatie/nul-op-de-meter)

Voorwaarden subsidie

+

Nadat u het energieadvies heeft gekregen, kunt u hiervoor subsidie aanvragen.
Daarvoor moet het advies aan bepaalde voorwaarden (/subsidie-en-financieringswijzer/seeh-vve/subsidievoor-energieadvies/voorwaarden)

voldoen. Met de aanvraag stuurt u een factuur en een

betalingsbewijs mee.
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Per VVE ontvangt u maar eenmaal subsidie voor energieadvies. Dit geldt ook als de
vereniging verantwoordelijk is voor meerdere gebouwen.

Subsidiebedrag energieadvies

+

Het subsidiebedrag voor energieadvies is 75% van de factuur (inclusief btw), maar
niet meer dan het maximale subsidiebedrag.

Subsidiebedragen voor energieadvies
Aantal koopwoningen binnen
vereniging

Maximaal subsidiebedrag

1 tot 4 woningen

€ 400

5 tot 8 woningen

€ 800

Bij meer dan 8 woningen

€ 800 + € 80 per extra woning met een
maximum van € 2.560

Voor de subsidie geldt het aantal woningen van de vereniging waarvan de
bewoners de eigenaar zijn. Voorwaarde is dat de woning hun hoofdverblijf is of
wordt.
Bekijk het aanvraagproces (/subsidie-en-financieringswijzer/seeh-vve/aanvraagproces)

Vragen of opmerkingen over de SEEH?
Neem contact met ons op (/over-ons/contact)

In opdracht van
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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Ook interessant voor u
Energieadvies met procesbegeleiding SEEH VVE (/subsidie-en-financieringswijzer/seeh-vve/subsidie-voor-energieadvies/energieadvies-enprocesbegeleiding)

Energieadvies met meerjarenonderhoudsplan SEEH VVE (/subsidie-en-financieringswijzer/seeh-vve/subsidie-voorenergieadvies/energieadvies-met-een-mjop)

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE) (/subsidie-enfinancieringswijzer/isde/woningeigenaren)

Bent u tevreden over deze pagina?

Geef uw mening
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