


Isoleren: wat levert het op?

• Nu zelf bijdragen aan een duurzame wereld
• Rendement op je investering:
• Een lagere energierekening
• Extra waarde van je woning

• Een comfortabeler huis



2050: geen CO2 uitstoot meer

Aardgasgebruik in onze woningen :
• Verwarming
• Warm tapwater
• Koken

Koopwoningen Huurwoningen

Nederland 4 miljoen 3,8 miljoen

15%
80%

Gemeente Soest 13.000 8.000

2030: kwart van de huizen van het gas af

5%



Comfortabel van het gas af

1. informatie inwinnen op Internet: 
Energieloket, EAS site,  

2. maatwerk advies vragen aan een expert
3. uw huis goed isoleren
4. uw huis voorzien van ventilatie
5. uw huis voorzien van lage temperatuur verwarming
6. uw CV-ketel op aardgas vervangen door ........



Meer dan 7 miljoen woningen hebben extra isolatie nodig…

Aan de slag!

Isoleren!



Uw huis isoleren

• Dakisolatie: 
• binnenzijde
• buitenzijde

• Gevelisolatie: 
• spouwmuurisolatie
• extra isolatie binnenzijde
• nieuwe gevel buitenzijde

• Vloerisolatie:
• isolatie onder de woningvloer
• bodemisolatie

• Glas vervangen:
• HR++ glas
• HR+++ (triple) glas, i.c.m. nieuwe kozijnen

Drie redenen: 
1.het energieverbruik terugbrengen
2.het huis met lage temperatuur verwarming (LTV) kunnen verwarmen
3.comfort

Schil



Raamisolatie
• Glas (HR++, HR+++ - triple)
• Geïsoleerde kozijnen

HR++
Glas

6%  *

* Rendementen: Milieu Centraal



Vloer-/bodemisolatie
• Folies (PIF, Isobooster, Tonzon, Superquilt, ...)

• Inblaasmaterialen (EPS chips)

• Opschuimmaterialen (PUR)

Vloer
7%



Dakisolatie

• Dekens (glaswol, steenwol, hennep,...)

• Platen (PIR, EPS, PUR, ...)

• Folies (PIF, Isobooster)
Dak
8%



• Inblaasmaterialen (EPS parels, vlokken, ...)

• Platen (PIR, EPS, PUR, ...)

Gevelisolatie

Spouw
11%



Isolatiediktes

• Dakisolatie
• Glaswol 26 cm dik: R = 6
• PIR 16 cm dik: R = 6

• Gevelisolatie
• Spouwisolatie 6 cm: R = 2

• Vloerisolatie
• Isobooster 4,8 cm dik: R = 3,7
• Tonzon 3 luchtkamers: R =3,8

Element Rc-waarde

Dak 6,0

Gevel 4,5

Vloer 3,5

Bouwbesluit:

• Isolafewaarden:
• R : isolafewaarde (m2K/W), ⬆
• Rd : “declared”, opgegeven door fabrikant
• Rc : “construcfon”, isolafewaarde totale

construcfe
• U : isolafe van glas (W/m2K), ⬇



Uw huis ventileren

Isoleren is ’luchtdicht inpakken’. Gevolgen zijn o.a.:
• lucht wordt niet meer ververst

• vochtophoping / schimmelvorming
• te hoge concentraties fijnstof

Ventilatie aanbrengen:
• mechanische ventilatie met wtw*

• ventilatie combineren met LT verwarming

Let op: regelmatig filters vervangen!

*: wtw = warmte terugwinning



Lage temperatuur verwarming

• HR-ketel:  80 ℃
• Warmtepomp:  35 ℃
• Ander warmte-afgiftesysteem (LTV)

• vloerverwarming
• ‘low H2O’ convectoren, evt. met ventilatoren



Stap voor stap naar een
comfortabel èn energiezuinig huis

zonder spijt!



Financiering
• Spaargeld
• Gunstige leningen Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)

• Gemeente Soest duurzaamheidslening
• BNG Duurzaamheidsfonds
• NEF Energiebespaarfonds
• Blijverslening (hypotheek)

• Arbeidskosten vallen onder het 9% btw-tarief

• Na de pauze:
• Subsidie voor isolatie (SEEH)

• Basisvoorwaarden
• Eisen aan isolatiewaarden en oppervlaktes
• Subsidiebedragen
• Extra maatregelen
• Maatwerkadvies door een EPA
• Bonus zeer energiezuinig huis





Subsidie voor isolatie

• SEEH: Subsidie energiebesparing eigen huis

• Let op:
• U kan geen rechten ontlenen aan de informatie in deze presentatie
• U dient zelf de volledige subsidieregeling na te lezen op:

https://www.milieucentraal.nl/
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh
https://wetten.overheid.nl/BWBR0038472/2019-09-02#HoofdstukV

• De informatie in deze presentatie is van toepassing voor
woningeigenaren.  Er is ook een subsidieregeling voor VvE’s.

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/financiering-energie-besparen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis/
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh
https://wetten.overheid.nl/BWBR0038472/2019-09-02


Onderwerpen SEEH

• Basisvoorwaarden
• Vereiste isolatiewaarden
• Minimale oppervlaktes
• Subsidies
• Extra subsidies
• Zeer energiezuinig huis



Basisvoorwaarden SEEH

• Aanvrager is eigenaar èn bewoner van de woning
• Maatregelen uitgevoerd na 15 augustus 2019  
• Eén keer subsidie voor de woning
• Subsidieaanvraag nadat de isolafe aangebracht is
• Isolafe in een bestaande woning
• Subsidie voor maatregelen die uitgevoerd zijn door een

bedrijf, dus geen DHZ
• Max. € 10.000 subsidie per woning
• Max. € 15.000 voor een zeer energiezuinig huis
• Totaalbudget SEEH tot 1 jan. 2021: € 84.000.000
• Gehele regeling vervalt 1 jan. 2024



Basisvoorwaarden SEEH

• 2 of meer van de volgende maatregelen uitgevoerd:
• dakisolatie
• spouwmuurisolatie
• gevelisolatie (binnen of buiten)
• vloerisolatie of bodemisolatie
• HR++ en/of triple glas

• Isolatie voldoet aan:
• vereiste isolatiewaarden
• minimum aantal vierkante meters



Vereiste isolatiewaarden

*: als de zolder of vliering onverwarmd is

• Let op, verschil Rc en Rd waardes:
• Rd = isolatiewaarde materiaal, opgegeven door leverancier/fabrikant

(d van ‘declared’)
• Rc = isolatiewaarde constructie, wordt berekend o.a. uit de Rd waardes van de 

verschillende materialen (c van ‘construction’)

Isolatiemaatregel Isolatiewaarde

Spouwmuur Minimale Rd-waarde = 1,1

Gevel Minimale Rd-waarde = 3,5

Dak (of zolder- / vlieringvloer*) Minimale Rd-waarde = 3,5

Woningvloer of bodem kruipruimte Minimale Rd-waarde = 3,5

HR++ glas Maximale U-waarde = 1,2

Triple glas gecombineerd met
isolerend kozijn

Glas: maximale U-waarde = 0,7
Kozijnen: maximale U-waarde = 1,5

Bouwbesluit:

Rc = 4,5

Rc = 6,0

Rc = 3,5



Minimale oppervlaktes

Isolatiemaatregel Vrijstaande
woning

Hoekhuis of
2 ^ 1 kap

Tussen-
woning

Etage-
woning

Spouwmuur 50 m2 33 m2 15 m2 13 m2

Gevel 55 m2 40 m2 18 m2 13 m2

Dak / zolder 57 m2 38 m2 31 m2 15 m2

Vloer / bodem 44 m2 32 m2 27 m2 20 m2

HR++ glas* en/of
Triple glas* i.c.m.
isolerend kozijn

15 m2 12 m2 10 m2 8 m2

*: HR++ glas en HR+++ (triple) glas mogen in één woning gecombineerd worden om 
voor de subsidie in aanmerking te komen.

HR++ en triple glas mogen gecombineerd worden met panelen met minimaal
dezelfde U-waarde als de glassoort waarmee deze worden gecombineerd.



Subsidie per m2

Isolatiemaatregel Subsidie per m2

Spouwmuur € 5

Gevel € 25

Dak € 20

Zoldervloer of vlieringvloer € 5

Woningvloer € 7

Bodem kruipruimte € 4

HR++ glas € 35

Panelen i.c.m. HR++ glas € 15

Triple glas gecombineerd met isolerend kozijn € 100

Panelen i.c.m. triple glas en isolerend kozijn € 75



Extra’s (naast de 2 maatregelen)

• Subsidies voor extra maatregelen
• Isolerende buitendeur (U-waarde max. 1,5): € 80 / m2

• Een CO2-gestuurd ventilatiesysteem of een systeem
voor balansventilatie met wtw met een rendement van 
minstens 90%: 
20% van de kosten met een maximum van € 800
• Waterzijdig inregelen van je verwarmingssysteem: € 60
• Energieverbruiksmanager of slimme thermostaat: € 100

• Bonus voor een zeer energiezuinig huis: € 4000
• Maatwerkadviesrapport door een EPA: € 150
• Subsidies combineren mag (m.u.v. EPA advies)



Zeer energiezuinig huis

• Samenhangend pakket maatregelen, in de gehele
woning:
• triple glas
• CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met wtw
• energiebesparende maatregelen die voldoen aan:

• voor het dak: ten minste Rc = 6,5 
• voor de gevel: ten minste Rc = 5,0 
• voor de vloer of bodem: ten minste Rc = 4,0 
• voor de kozijnen en deuren in de gevel: ten hoogste U = 1,5 

• kierdichtheid die bij een Qv10;kar luchtdichtheidstest
ten hoogste 0,4 l/s m2 bedraagt.




