Advies en hulp
Voor hulp bij invullen van het
aanvraagformulier of advies over
isolatiemogelijkheden kunt u
terecht bij De Groene Vos, het
servicecentrum voor duurzame
ontwikkeling. U kunt hier ook
terecht als u geen internet heeft
om het formulier te printen.
Adres De Groene Vos
Hommelseweg 41
Telefoon		
026-737 0041
Mail		
info@duurzamewijk.nl
Internet
www.duurzamewijk.nl
Openingstijden	
di t/m vrij van 10.00-17.00u
do tot 21.00u
za van 13.00-16.00u

Klimaatservicepunt Arnhem
De gemeente Arnhem heeft het Klimaatservicepunt
Arnhem opgericht om een bijdrage te leveren aan de
klimaatdoelen. Hiervoor organiseert het Klimaatservicepunt
projecten op het gebied van afval, energie en water.
Wilt u weten hoe u energie kunt besparen? Welke subsidies
er zijn voor duurzame energie? Bezoek dan onze website:

www.klimaatservicepuntarnhem.nl
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Subsidie aanvragen
Het aanvraagformulier voor de
subsidie op vloer-, dak- en gevelisolatie kunt u downloaden op
www.klimaatservicepuntarnhem.nl
Mail bij vragen naar:
klimaatservicepunt@arnhem.nl

Goed voor uw portemonnee…
Door uw woning goed te isoleren gaat de energierekening behoorlijk
omlaag. Zo bespaart u met spouwmuurisolatie van een hoekwoning
jaarlijks gemiddeld veertig procent op uw stookkosten.
De besparing die de investering in woningisolatie u oplevert, is na
twintig jaar hoger dan wat u op een spaarrekening zou ontvangen.
… en ons milieu
Woningisolatie is niet alleen financieel aantrekkelijk, het is ook beter
voor het milieu. Uw energieverbruik gaat enorm naar beneden.
Dat is goed nieuws, want het verbruik van fossiele brandstoffen moet
omlaag. Dus als iedereen meedoet, besparen we met zijn allen enorm
op de CO -uitstoot, het milieu en ieders portemonnee.
²
Wat kunt u doen?
Isoleren levert geld op, maar kost wel eerst geld. U moet namelijk
investeren in het (laten) aanbrengen van bijvoorbeeld een spouwmuur,
glaswolmatten, thermoskussens onder uw vloer of isolatieplaten van
houtvezel of vlaswol. Dit wordt een stuk voordeliger als u de isolatiesubsidie van de gemeente Arnhem gebruikt.
Voor wie?
Alle koopwoningen van vóór 1980 met een WOZ-waarde beneden
de 350.000 euro komen in aanmerking voor de subsidie. Particuliere

Let op
Let op: pas als de gemeente de aanvraag heeft goedgekeurd, mag u
het werk (laten) uitvoeren. Download dus eerst het aanvraagformulier
van de website en stuur dit op of mail het naar de gemeente. Binnen
twee weken hoort u of u aan de slag kunt. Achteraf moet u het uitkeringsformulier invullen. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Dus op = op.
In ‘t kort
• D
 e subsidie geldt alleen voor
isolatie van dak, vloer en gevel
• U krijgt 1/3 van de kosten
vergoed, met een maximum
van 500 euro
• U heeft een koopwoning van
vóór 1980
• De WOZ-waarde van uw woning is lager dan 350.000 euro
• U dient vooraf een offerte

in of (bij doe-het-zelfers) een
schatting van de kosten
• Pas als uw subsidieaanvraag
is goedgekeurd, kunt u aan
de slag
• Na opsturen van de factuur
krijgt u het subsidiebedrag
gestort
• Meer info: op de achterzijde
van deze folder
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De gemeente Arnhem maakt het voor woningeigenaren heel
makkelijk om energie te besparen door uw woning te isoleren.
U kunt nu namelijk subsidie aanvragen voor vloer-, dak-, of
gevelisolatie. Hiermee krijgt u eenderde van de kosten terug
en bespaart u maximaal 500 euro.

woningeigenaren kunnen bij de gemeente een subsidieaanvraag doen
door een formulier in te vullen en een offerte bij te voegen.
Handig om te weten is dat tijdelijk een lager BTW-tarief van zes procent
geldt in plaats van negentien procent voor het laten aanbrengen van
isolatie. Doe-het-zelfers mogen een inschatting van de kosten geven.
Achteraf moet u de rekening overhandigen en de gemeente kan komen
controleren wat u heeft uitgevoerd.

