Gemeente

Subsidie

Bedrag

Den Haag

Subsidie dak- en
vloerisolatie Den Haag

€12,50 per vierkante meter met max. van 50%
van de kosten

Subsidie groene daken
Den Haag

40% van de kosten en max € 10.000

Subsidie woningisolatie
gemeente Ede

Een derde deel van de investering en een max.
van € 500.

(Maatregelen moet je in
2015 laten uitvoeren)

Als je de subsidie samen met vijf andere
inwoners van de gemeente Ede aanvraagt,
geldt een maximum van € 750 per persoon.

Haarlem

Subsidie groene daken
gemeente Haarlem

€ 2,50 per m2 tot een maximum van 100 m2.

’s-Hertogenbosch

Groen Dak met subsidie
’s-Hertogenbosch

50 % van de kosten, € 25 per m2 met een
maximum van 100 m2

Groene daken Aa en
Maas

€ 5 per m2 met een maximum van € 50.000

Friese Energiepremie
2013-2015

De hoogte van de subsidie hangt af van hoeveel
maatregelen je neemt. De minimale subsidie is
€ 350 en de maximale subsidie € 2.800.

Ede

Leeuwarden

(Voor
isolatiemaatregelen)

Leiden

Subsidieregeling
‘Investeren in thuis’
Leiden

Als je met drie buren dezelfde maatregelen
neemt, krijg je een extra bonus van € 250 per
persoon.
25 % van de investering en max. € 1.000.

(Voor
isolatiemaatregelen)
Rotterdam

Subsidie en lening voor
woningverbetering.
(Voor vloer-, dak-, en
glasisolatie)

Utrecht

30 % van de kosten per onderdeel met een
max. van € 1.200. Daarnaast is een lening
mogelijk.

Groene daken en
verticaal groen Gemeente 50 % van de kosten en max. € 20.000
Utrecht (is voor een groen
dak of groene gevel)

Zaanstad

Zwolle

Subsidie Energiezuinige
Woning Zaanstad
(Voor dak-, vloer-,
spouwmuur- en
glasisolatie)
Stimuleringsregeling
Duurzaamheid en
woningbouwproductie +
eventuele burenpremie
(Voor
isolatiemaatregelen)

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de
maatregel. De max. is wel altijd €1.500.

Bij een investering van meer dan € 5.000 kun je
€ 300 subsidie krijgen. Daarnaast geldt een
burenpremie: als jij en je buurman allebei twee
isolerende maatregelen treffen, krijg je ieder €
150.

