
Energieproductie
1. Kleine windturbine, die geschikt is voor 

de stedelijke omgeving en de daarbij 
behorende spanningsomvormer;

2. Zonnepaneel of zonnefolie met 
fotovoltaïsche zonnecellen  
en de daarbij behorende 
spanningsomvormer;

3. Accusysteem voor de opslag van 
energie in de woning, gekoppeld aan 
zonnepanelen of kleine windmolen.

Ruimteverwarming
4. Combi-zonneboiler voor het 

verwarmen van tapwater en voor 
ruimteverwarming of -koeling met 
behulp van zonlicht, bestaande uit één 
of meerdere zonnecollectoren en een 
warmteopslagvat met een al dan niet 
geïntegreerde CV-brander; 

5. Warmtepompsysteem (WKO, warmte 
pompboiler, lucht/water warmtepomp);

6. Lage-temperatuur centraal 
verwarmingsysteem (LTV-
systeem) waarvan de ontwerp 
aanvoertemperatuur (T-aanvoer) 
maximaal 55° C bedraagt; 

7. Pelletkachel; 
8. Pelletketel;
9. Infrarood warmtepanelen ten behoeve 

van ruimteverwarming, gekoppeld  
aan zonnepanelen of kleine windmolen.

Warm water
10. Zonneboiler voor het verwarmen 

van tapwater met behulp van 
zonlicht, bestaande uit één of 
meerdere zonnecollectoren en een 
warmteopslagvat; 

11. Installatie om warmte uit douchewater 
terug te winnen; 

12. Hotfill set voor (af)wasmachine.

Ventilatie
13. Installatie voor het terugwinnen van 

warmte uit ruimteventilatielucht, inclusief 
het daarbij behorende kanaalwerk en de 
luchtbehandelingskast.

Energieadvies
14. Energie Prestatie Advies 

(Maatwerkadvies) uitgevoerd door een 
BRL 9500 gecertificeerd bedrijf;

15. Energiemonitoringsysteem, dat inzicht 
geeft in het elektriciteitsverbruik en/of de 
elektriciteitsopbrengst van de woning.

Isolatie
16. Vloerisolatie/bodemisolatie met een 

warmteweerstand (Rd) van minimaal  
3,5 m2.K/W; 

17. Gevelisolatie met een isolatiewaarde  
(Rd-waarde) van minimaal 2,5 m2.K/W; 

18. Spouwmuurisolatie in een bestaande 
spouw met een warmteweerstand (Rd) 
van minimaal 1,3 m2.K/W;

19. Dakisolatie met een warmteweerstand 
(Rd) van minimaal 3,5 m2.K/W; 

20. HR ++ glas met een 
warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) 
kleiner of gelijk aan 1,2 W/m2.K);

21. Ramen, buitendeuren en kozijnen ten 
behoeve van isolerende beglazing (zoals 
genoemd onder punt 20). Het leenbedrag 
van deze maatregel(en) mag maximaal 
50% van de totale investering voor de 
ramen, buitendeuren en kozijnen 
bedragen. Indien van hout, dan voorzien 
van FSC-keurmerk. Indien de ramen en/
of buitendeuren draaiende  
delen hebben, dan moeten deze een 
thermische onderbreking hebben;

22. Vegetatiedak uitgevoerd met drainage/
filterlaag;

23. Witte dakbedekking.
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Monumenten en beschermd 
stadsgezicht
Aanpassingen aan een woning met een 
beschermde status vereisen maatwerk. 
Neem voordat u een subsidieaanvraag 
indient altijd eerst contact op met bureau 
Archeologie en Monumenten om te 
bespreken welke maatregelen in uw 
woning wel of niet mogelijk zijn. Ook 
informeren zij u over de benodigde 
vergunningen. Bel 14 024 of mail naar 
monumenten@nijmegen.nl.
Voor de energiebesparende maatregelen 
die in aanmerking komen, kijkt u op 
www.duurzaamwonenplus.nl/nijmegen.

Nieuwbouwwoningen
Als uw nieuw te bouwen woning 
energieneutraal wordt en een zogenaamde 
Energieprestatie Coëfficient (EPC) 
van 0 krijgt, komt u ook in aanmerking 
voor de Duurzaamheidslening. 
Het aanvraagformulier vindt u 
op www.nijmegen.nl, zoekterm: 
Duurzaamheidslening.

Non-profit organisaties
Een aanvraag kan ook worden ingediend 
door non-profitorganisaties in de vorm van  
• een vereniging
• een stichting
• een energiecoöperatie
Kijk voor een aangepaste lijst maatregelen 
op www.duurzaamwonenplus.nl/nijmegen.
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Investeringssubsidie 
Duurzame Energie 
De Rijksoverheid biedt, voor 
particulieren en bedrijven, een 
aantrekkelijke subsidieregeling bij 
duurzame warmtevoorzieningen, 
zoals:
• pelletkachel
• biomassaketel
• warmtepomp 
• zonneboiler 

Kijk voor meer informatie op 
www.rvo.nl/isde.

Informatie
Wilt u meer informatie over 
energiebesparende maatregelen 
kijk op:
• www.duurzaamwonenplus.nl
• www.milieucentraal.nl
• www.energiebesparendoejenu.nl


