
Ga je een 
huis kopen?

Dan is dit 
hét moment 
voor ver-
duurzaming



Je wordt verliefd op een huis vanwege de mooie tuin op 
het zuiden, die ruime keuken, dat leuke erkertje of de 
fijne ligging in het centrum. Misschien niet omdat het 
zo geweldig geïsoleerd is. Dat neemt niet weg dat de 
koop van een woning het perfecte moment is om meteen 
duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Want nu heb je nog 
niet geschilderd of een mooie vloer gelegd. Beetje rommel? 
Geen punt! Je kunt er extra voor lenen, tegen gunstige 
voorwaarden.

om in groene 
maatregelen 
te investeren

5 redenen



1   Duurzaam 
wonen is 
comfortabel 
wonen 
Is je huis goed 
geïsoleerd, dan merk 
je dat meteen: geen 
tocht en vocht in 
huis, warme voeten, 
geen kille hoekjes bij 
de ramen. En als het 
buiten warm is, blijft 
het binnen langer koel. 

4   Je bent toch al bezig  
met financiering
Wel zo efficiënt om dan verduurzaming meteen 
mee te nemen, in plaats van dat je er op een 
ander moment iets extra’s voor moet regelen. En 
als je je energiemaatregelen meefinanciert met 
je hypotheek, zijn de maandlasten vaak lager dan 
bij een lening met een korte doorlooptijd (z.o.z.).

4   Klaar voor de 
toekomst 
Uiterlijk in 2050 moeten 
alle woningen in Nederland 
van het aardgas af zijn. We 
hebben nog even, maar 
door nu al maatregelen 
te nemen, maak je de 
overstap naar aardgasvrij 
alvast wat kleiner. En je 
draagt nu al bij aan de 
toekomst, door minder CO2  
uit te stoten. En verkoop je 
je huis ooit weer, dan levert 
het waarschijnlijk meer op.

2   Een lagere energierekening 
Een energiezuinige woning verliest minder 
warmte, dus je stookt minder. En met 
zonnepanelen hoef je minder stroom te kopen. 
De extra maandlasten van een iets hogere 
hypotheek of een lening kun je vaak wegstrepen 
tegen de besparing op je energierekening.

3   In één moeite door
Dikke kans dat je in je nieuwe 
huis gaat klussen of verbouwen. 
Dan is het een kleine extra 
moeite om je woning 
tegelijkertijd energiezuiniger 
te maken. Zo profiteer je 
vanaf dag één van een lagere 
energierekening en meer 
wooncomfort. 



Zo wordt 
verduurzamen 
betaalbaar(der)
Bij maatregelen zoals (betere) isolatie, een 
zonneboiler, (drie)dubbel glas, geavanceerde 
ventilatie, zonnepanelen of een warmtepomp praat 
je al snel over flinke bedragen. Profiteer van de 
subsidies. Én benut mogelijkheden om geld te lenen 
voor je groene investering, vaak tegen gunstigere 
voorwaarden dan een ‘gewone’ lening. 

Eerst de subsidie: 
ISDE – 30% vergoed
Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) 
kun je ongeveer 30% van de aanschafkosten voor 
allerlei maatregelen vergoed krijgen, zolang je maar 
minstens twee maatregelen neemt. Van isolatie (incl. 
beglazing) tot warmtepompen en zonneboilers. 

Scan de QR-code voor meer informatie en de 
voorwaarden of ga naar: rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/isde en op duurzaambouwloket.
nl/subsidie-financieringsregeling/252.  



groen
lenen

1. Via je hypotheek
Veel hypotheekverstrekkers bieden de 
mogelijkheid om energiebesparende 
maatregelen mee te financieren in je 
hypotheek. Je kunt dan tot 6 procent van 
je woningwaarde (met een maximum 
van € 9.000,-) extra lenen. 

2. De Energiebespaarlening
Je kunt een Energiebespaarlening 
aanvragen van het Nationaal 
Warmtefonds. Die isbedoeld voor 
energiebesparende maatregelen in 
bestaande woningen.  Als je aan de 
voorwaarden voldoet, kun je tot € 
25.000,- lenen (waarbij je kunt kiezen 
uit verschillende periodes om je lening 
in te lossen), of nog meer als je naar 
een nul-op-de-meterwoning gaat. www.
energiebespaarlening.nl
 

3.  Een groene lening via je bank
Bij veel  banken kun je terecht 
voor groene leningen om je huis te 
verduurzamen. Deze leningen hebben 
meestal gunstiger voorwaarden dan 
bijvoorbeeld een persoonlijk krediet 
en je mag er de meeste duurzame 
maatregelen uit financieren. 

Sommige banken geven rentekorting 
en/of zijn bereid een hogere 
hypotheek te geven dan officieel 
op je inkomen mogelijk is. Mits 
je dat extra bedrag besteedt aan 
verduurzaming. Of ze hebben nog 
andere aanbiedingen. Informeer 
bij je hypotheekadviseur naar de 
mogelijkheden.

Tip



Ga voor persoonlijk 
advies naar Duurzaam 
Bouwloket
Wil je meer inzicht in hoe je je 
nieuwe huis slim kunt vergroenen? 
Advies over betrouwbare 
installateurs in de buurt? Of kun 
je wel wat hulp gebruiken bij de 
aanvraag van een regeling? 
Daarvoor kun je terecht bij 
Duurzaam Bouwloket: 
www.duurzaambouwloket.nl


