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Wie zijn wij?
De werkgroep Pesse Energie Neutraal 
(PEN) is eind 2018 opgericht door een 
aantal kwartiermakers en bestaat nu uit 13 
leden die allen woonachtig zijn in Pesse.

Onze Ambitie
Onze ambitie is dat Pesse in 2030 energie 
neutraal is of dat in ieder geval onze 
woonlasten zijn verlaagd en dat wij 
als dorp een bijdrage leveren aan de 
verduurzaming van onze planeet.
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Neem contact met ons op:
Telefoon: 06-27061318
E-mail:      herbertfloor@gmail.com

1   Aanvraag subsidie SEEH
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Bent u eigenaar én bewoner van uw woning? 
Dan kunt u in aanmerking komen voor de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). 
Voorwaarde is dat u 2 of meer energiebesparende isolatiemaatregelen heeft uitgevoerd en betaald.

De energiebesparende isolatiemaatregelen waaruit u kunt kiezen, zijn:
• spouwmuurisolatie: het isoleren van bestaande spouwmuren in de thermische schil
• dakisolatie: het isoleren van het bestaande dak in de thermische schil, of van de bestaande zolder- of 
 vlieringvloer (als de zolder onverwarmd is)
• vloerisolatie en/of bodemisolatie: het isoleren van de bestaande vloer en/of de bestaande bodem 
 (ofwel de kruipruimte) in de thermische schil
• gevelisolatie: het isoleren van de bestaande binnen- of buitengevel met isolatiemateriaal
• hoogrendementsglas: het vervangen van glas in de thermische schil door HR++-glas of door triple glas

Let op: Als u triple-glas neemt, dan moet dit altijd in combinatie met het vervangen van het kozijn door een isolerend 
kozijn. Hoogrendementsglas mag gecombineerd worden met panelen in het kozijn met dezelfde U-waarde.

Voorwaarden subsidie SEEH eigenaar én bewoner
• U laat minstens 2 energiebesparende isolatiemaatregelen uitvoeren waarvoor u nog niet eerder 
 SEEH-subsidie heeft ontvangen.
• U bent in het bezit van een geldig burgerservicenummer (BSN).
• De woning is uw eigendom én hoofdverblijf, of wordt uw hoofdverblijf na renovatie.
• Voor de isolatiemaatregelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd is nog niet eerder een SEEH-subsidie 
 verstrekt. 
• U vraagt de subsidie aan nadat de maatregelen uitgevoerd en betaald zijn.
• De maatregelen zijn uitgevoerd vanaf de openstelling van de regeling op 15 augustus 2019. 
• U laat de maatregelen uitvoeren binnen de bestaande thermische schil. Dit betekent dat u voor aan- of 
 nieuwbouw aan uw woning geen subsidie krijgt. U moet hiervoor voldoen aan het Bouwbesluit 2012.
• U laat alle maatregelen uitvoeren door één of meer deskundige bedrijven met een KVK-inschrijving in 
 de sectie bouwnijverheid (bouwbedrijf ).
• Het is niet toegestaan dat de eigenaar én bewoner zelf de maatregelen uitvoert.
• Uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de gestelde minimale isolatiewaarden en oppervlakte-eisen 
 per woningtype. 
 Zie hiervoor: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh/eigenaar-en-bewoner/subsidie-ener-
giebesparende-maatregelen/energiebesparende-isolatiemaatregelen

Uitvoerdersformulieren
• Bij uw aanvraag voegt u één of meer uitvoerdersformulieren.
• Op de uitvoerdersformulieren geven de uitvoerende bouwbedrijven nauwkeurig aan hoeveel m2 of stuks van 
 de energiebesparende of aanvullende maatregelen zijn uitgevoerd.
• Ook geven de bouwbedrijven aan dat de maatregelen voldoen aan de (kwaliteits)eisen en voorwaarden voor 
 de subsidie, zoals de Rd- of U-waarde van het isolatiemateriaal. Deze kunnen zij opvragen bij leveranciers.
• Bij de uitvoeringsformulieren voegt u foto’s waarop duidelijk te zien is dat de maatregelen zijn uitgevoerd. De 
 bouwbedrijven zijn ervoor verantwoordelijk dat ze deze foto’s vóór het indienen van de aanvraag bij u aanleveren.
• Zijn de maatregelen aan de woningen door meerdere bouwbedrijven uitgevoerd? Dan laat u elk bouwbedrijf 
 het uitvoerdersformulier invullen voor de maatregel(en) die dat bedrijf heeft uitgevoerd.
• U bent er als aanvrager voor verantwoordelijk dat alle uitvoerende bouwbedrijven de uitvoerdersformulieren 
 naar waarheid, volledig en leesbaar invullen en ondertekenen.
• Sla de formulieren eerst op uw harde schijf op. Hierna vult u het formulier digitaal in. Het volledig ingevulde 
 formulier voegt u toe aan uw digitale subsidieaanvraag. Bekijk ook het stappenplan hieronder.
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Online aanvragen Subsidie energiebesparing eigen huis

Voordat u start met aanvragen
1. U heeft minimaal 2 maatregelen uitgevoerd en betaald.
2. U bent in bezit van DigiD.
3. Bent u in bezit van alle informatie die nodig is voor een goede subsidieaanvraag?

Zorg ervoor dat uw aannemer(s) en bouwbedrijven het uitvoerdersformulier voor u
invullen en met handtekening ondertekenen. Dit formulier is de basis om subsidie aan te vragen.
Daarnaast dienen facturen en betaalbewijzen van de uitgevoerde maatregelen
toegevoegd te worden. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

4. Kunt u geen digitale aanvraag indienen dan is het mogelijk om bijvoorbeeld het uitvoerende bedrijf of bekende te 
machtigen zodat zij deze voor u digitaal indienen. Gebruik hiervoor dan het formulier Machtiging intermediair subsi-
dies. 

Start uw digitale subsidie-aanvraag

Stap 1 
Ga via de aanvraagknop naar de digitale aanvraagomgeving van RVO (het eLoket).

Stap 2
Log in met uw DigiD.
Bent u als professionele intermediair gemachtigd? Log dan in met eHerkenning niveau 2.

Stap 3 
Bent u voor het eerst op het eLoket? U wordt gevraagd uw persoonlijke gegevens aan te vullen. 
Deze pagina ziet u niet meer als u voor een tweede keer inlogt. 
Bent u op de pagina waar u uw persoonlijke gegevens kunt aanvullen en dient u iets te wijzigen doet u dat met de 
knop ‘Wijzig profiel’. Rechts op deze pagina. Nu kunt u de gegevens aanpassen en of wijzigen. Let u er ook op dat de 
bij de “Voorwaarden” beide keren “Ja” invult. Mocht u hierna problemen ondervinden met het aanvragen van subsidie 
in ons eLoket dan is er helaas een fout achter de schermen. Neem dan contact op met ons Klantcontact.

Stap 4
U bent in het formulier om Subsidie energiebesparing eigen huis aan te vragen > maak het aanvraagformulier aan. U 
geeft in diverse schermen alle relevante gegevens met bijlagen door. U dient de aanvraag digitaal in.

Na het verzenden van de aanvraag ziet u het bovenstaande scherm. Direct na uw subsidieaanvraag krijgt u een ont-
vangstbevestiging per e-mail. U vindt de bevestiging ook terug als u weer inlogt bij het eLoket.


