
GRATIS ONLINE CHECK OP
WWW.BESPAARMIJDEENERGIE.NL

SEEH en aanschaf van nieuwe kozijnen
Er zijn veel voorwaarden en opties. Hierdoor is het best ingewikkeld om te achterhalen hoe het  
zit bij de aanschaf van nieuwe kozijnen. Zo geldt er bijvoorbeeld een minimale hoeveelheid m2 
aan glasoppervlak. En de overheid stimuleert het toepassen van glas met een zo hoog mogelijke 
isolatiewaarde. Alle reden om dit goed uit te laten rekenen.

KRIJG IK OOK SUBSIDIE OP KOZIJNEN?

Goed nieuws! De overheid geeft subsidie voor energiebesparende  
maatregelen aan uw woning (SEEH). Maar heeft u daar ook recht op bij de  
aanschaf van nieuwe kozijnen? Weru zet de belangrijkste informatie voor  
u op een rijtje. En wij besparen u veel energie met een gratis online check 
www.bespaarmijdeenergie.nl!

http://www.Bespaarmijdeenergie.nl
http://www.bespaarmijdeenergie.nl


Nieuwe WERU kozijnen voldoen
De subsidie geldt voor het HR++ glas met een minimale  
U-waarde van 1,2 W/m2K of lager. Het HR++ glas dat  
Weru-vakbedrijven toepassen heeft een standaard  
waarde van 1,1 W/m2K. Het voldoet dus ruimschoots.

Investeren in triple glas is slim!
Triple glas heeft een hogere aanschafwaarde. Maar de  
subsidie op HR++ glas is € 35,00 per m2 en op HR+++ beglazing 
maar liefst € 100,00 per m2. Investeren in triple glas bij de  
aanschaf van nieuwe kozijnen kan dus slim zijn. Informeer  
bij uw Weru-vakbedrijf naar alle mogelijkheden.

Waar en wanneer aanvragen?
De Subsidie energiebesparing eigen huis loopt vanaf  
15 augustus 2019 t/m 31 december 2020. Sinds 2 
september 2019 kunt u uw aanvraag indienen bij de  
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland www.rvo.nl.

KRIJG IK OOK SUBSIDIE OP KOZIJNEN?

Algemene voorwaarden SEEH

•  U bent eigenaar én bewoner van de woning (dus 
niet verhuurd).

•  Alleen voor maatregelen die op of na 15 augustus 
2019 zijn uitgevoerd.

•  U laat minstens 2 van de volgende maatregelen uit-
voeren: dakisolatie, gevelisolatie (binnen of buiten), 
(nieuwe kozijnen) plaatsen (met) HR++ glas of triple 
glas, spouwmuurisolatie of vloerisolatie of bode-
misolatie.

•  Isolatiemaatregelen voldoen aan vereiste isolatie-
waarden.

•  Per maatregel isoleert u minimum aantal m2.  

Dit verschilt per woningtype.

•  Voor een woning krijgt u maar 1 keer een SEEH 
subsidie. Als een vorige eigenaar al SEEH-subsidie 
voor een woning heeft gekregen, dan krijgt u deze 
niet meer voor deze woning.

•  Bij meer dan 2 isolatiemaatregelen vraagt u voor alles 
tegelijk subsidie aan.

•  Subsidie pas aanvragen nádat maatregelen  
uitgevoerd zijn.

•  De subsidie geldt alleen voor energiebesparende 
maatregelen in een bestaande woning (dus geen 
nieuwe aanbouw of nieuwbouwwoning).

•  U moet alle maatregelen uit laten voeren door een 
bedrijf.

Disclaimer 
Ondanks de geboden zorgvuldigheid en aandacht die wordt besteed aan de inhoud 
van deze flyer en de daarin opgenomen gegevens, kunnen wij niet instaan voor 
de volledigheid, juistheid en/of de voortdurende actualiteit van de gegevens en 
de inhoud. Hierom aanvaarden wij dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei 
directe of indirecte schade, van welke aard ook. Op de website www.rvo.nl vindt u 
alle voorwaarden en details.

Uw Weru-vakbedrijf helpt u graag verder
Van den Heuvel Ramen & Deuren
Diepenhorstlaan 8
2288 EW Rijswijk
info@vdh-rd.nl
www.vdh-rd.nl
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