
Welke maatregelen komen in aanmerking? 
Met deze duurzaamheidsmaatregelen komt u in aanmerking voor de stimuleringslening:  

Verlichting 
1. Sportveldverlichting bestaande uit LED armaturen 
2. Binnen- en buitenverlichting, niet zijnde reclame of sportverlichting, bestaande uit: 

a. T5-armaturen voorzien van een optiek 
b. LED armaturen  

 
Ventilatie en ruimteverwarming 

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

4. Installatie voor het terugwinnen van warmte uit ruimteventilatielucht, inclusief het daarbij 
behorende kanaalwerk en de luchtbehandelingskast. 

5. Warmtepompsysteem (WKO, warmtepompboiler, lucht/water warmtepomp) 
6. Warmte-krachtkoppeling (WKK) 
7. Pelletkachel;  
8. Pelletketel;  

 
Tapwater 

9. Installatie om warmte uit douchewater terug te winnen uit douchewater 
10. Hotfill set voor (af)wasmachine  
11. I.c.m. maatregel 13: Direct gasgestookte condenserende boiler, gemeten conform NEN-EN 

89:1999/A3:2006 en waarbij het rendement ten minste 100% op onderwaarde bedraagt. 
12. I.c.m. maatregel 13: Direct gasgestookt condenserend warmwater doorstroomtoestel , 

gemeten conform NEN-EN 89:1999/A3:2006  en waarbij het rendement ten minste 100% op 
onderwaarde bedraagt. 

13. Zonneboiler voor het verwarmen van tapwater met behulp van zonlicht, bestaande uit één of 
meerdere zonnecollectoren en een warmteopslagvat;  

 
Bouwkundig 

14. Vloerisolatie/bodemisolatie met een isolatiewaarde Rd van ten minste 2,5 m2.K/W 
15. Gevelisolatie met een isolatiewaarde Rd van ten minste 2,5m2K/W 
16. Spouwmuurisolatie met een isolatiewaarde Rd van ten minste 2,5 m2.K/W 
17. Dakisolatie met een isolatiewaarde Rd van ten minste 2,5 m2.K/W 
18. HR ++ glas met warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) kleiner  dan 1,3 W/m²K.  
19. Ramen, buitendeuren en kozijnen ten behoeve van isolerende beglazing (nummer 18). Het 

leenbedrag voor deze maatregelen mag maximaal 50% van de totale investering voor de 
ramen, buitendeuren en kozijnen bedragen. Indien het kozijn van hout is, dan moet deze 
voorzien zijn van FSC keurmerk. 

20. Vegetatiedak. 
21. Witte dakbedekking 

 
 

Duurzame energieopwekking 
22. Kleine windturbine, die geschikt is voor de stedelijke omgeving en de daarbij behorende 

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

spanningsomvormer;  
24. 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;  

 
Overig 

25. Energie Prestatie Advies (Maatwerkadvies) uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. 
26. Energiemonitoringsysteem, dat inzicht geeft in het elektriciteitsverbruik en/of 

elektriciteitsopbrengst van het gebouw. 
27. Infrarood warmtepanelen ten behoeve van ruimteverwarming al dan niet gecombineerd met 

zonnepanelen (pv) of mini wind turbine. 



28. Accusysteem voor de opslag van energie in het gebouw gekoppeld aan zonnepanelen of kleine 
windmolen 

 


