
Bespaar kosten met 
isolatiemaatregelen voor 
woningeigenaren

Geldt deze subsidie 
ook voor mij?

Woningeigenaren 
& VvE’s

Subsidie voor 
isolatiemaatregelen

Energiebesparing in 
koopwoningen

Vanaf 
januari 2022

Goed nieuws: ook in 2022 kun je subsidie krijgen voor 
energiebesparende maatregelen. Met de  
Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) wil de 
overheid duurzaamheid stimuleren. Hét moment om te 
investeren in duurzame isolatiemogelijkheden!

Je komt in aanmerking voor deze subsidie als je een woning 
bezit en ten minste twee energiebesparende maatregelen 

treft. Zeker de moeite waard dus!
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We vatten ‘t nog 
even voor je samen:

Woningeigenaren 2 Maatregelen Binnen 1 jaar
Voor eigenaren van een 
koopwoning welke het 

hoofdverblijf is of het hoofdverblijf 
wordt direct na renovatie.

Kiest u voor 1 isolatiemaatregel, 
dan moet u daarna nog minimaal 1 

andere maatregel nemen.  
Het installeren van een 

warmtepomp, zonneboiler of 
warmtenetaansluiting telt ook als 

tweede maatregel. Alle voorwaarden vindt u hier

U vraagt maximaal 12 maanden na 
uitvoering van de eerste (isolatie)

maatregel subsidie aan.

Bespaar energie en geld door te 
investeren met ALKU

Andere isolatiemaatregelen

ALKU HR++ glas

ALKU Triple glas*

Minimale hoeveelheid

Minimale hoeveelheid

Dankzij de duurzame oplossingen van ALKU is het mogelijk subsidie aan te 
vragen voor de volgende opties van ALKU:

Glas met een maximale U-waarde van 1,2 [W/m2K]

Glas met een maximale U-waarde van 0,7 [W/m2K]

Ook voor deze maatregelen kunt u subsidie ontvangen:

*Enkel in combinatie met een (nieuw) isolerend kozijn, U-waarde 1,5 [W/m²K]

Tussenwoning    8 m2

Hoekwoning/ 2-onder-1-kap 8 m2

Tussenwoning    8 m2

Hoekwoning/ 2-onder-1-kap 8 m2

Vrijstaande woning    8 m2

Etagewoning     8 m2

Vrijstaande woning  8 m2

Etagewoning   8 m2

Subsidie

per m2

Subsidie

per m2

Subsidie

per m2

Subsidie

per m2

Subsidie

per m2

Subsidie

per m2

€150

€8

€38

€30

€11

€6

Subsidie

per m2
€53

Spouwmuurisolatie

Gevelisolatie (binnen of buiten)

Dakisolatie

Vloerisolatie

Bodemisolatie

Minimale hoeveelheid

Minimale hoeveelheid

Minimale hoeveelheid

Minimale hoeveelheid

Minimale hoeveelheid

Het isoleren van spouwmuren in de thermische schil met isolatiemateriaal met een 
minimale Rd-waarde van 1,1 [m²K/W]

Het isoleren van de binnen- en buitengevel met isolatiemateriaal met een minimale 
Rd-waarde van 3,5 [m²K/W]

Het isoleren van het dak in de thermische schil met isolatiemateriaal met een minimale 
Rd-waarde van 3,5 [m²K/W]

Het isoleren van de vloer in de thermische schil met isolatiemateriaal met een minimale 
Rd-waarde van 3,5 [m²K/W]

Het isoleren van de bodem in de thermische schil met isolatiemateriaal met
een minimale Rd-waarde van 3,5 [m²K/W]

De subsidie voor deze basismaatregelen bedraagt maximaal €10.000,- per woning.

Tussenwoning    10 m2

Hoekwoning/ 2-onder-1-kap  10 m2

Tussenwoning    10 m2

Hoekwoning/ 2-onder-1-kap  10 m2

Tussenwoning    20 m2

Hoekwoning/ 2-onder-1-kap  20 m2

Tussenwoning    20 m2

Hoekwoning/ 2-onder-1-kap  20 m2

Tussenwoning    20 m2

Hoekwoning/ 2-onder-1-kap  20 m2

Vrijstaande woning   10 m2

Etagewoning   10 m2

Vrijstaande woning   10 m2

Etagewoning   10 m2

Vrijstaande woning   20 m2

Etagewoning   20 m2

Vrijstaande woning   20 m2

Etagewoning   20 m2

Vrijstaande woning   20 m2

Etagewoning   20 m2

Let op: Vanaf 2022 is het niet meer mogelijk om vloer- en bodemisolatie te combineren om aan de isolatiewaarde-eis te voldoen.

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde 
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren/voorwaarden-woningeigenaren/isolatiemaatregelen
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde 

