
 
 
 

Wat kan ik nu al doen? 
Benieuwd naar informatie over wat je nu al aan je woning kunt doen. Hieronder vind je een 
overzicht van een aantal websites en regelingen waar je gebruik van kunt maken. 
 

 

Algemene informatie 
Op de website aardgasvrijewijken.nl vind je meer informatie over de subsidieregelingen en de 
huidige proeftuinen.  

 
Op de website www.energievannoordoosttwente.nl is erg veel informatie te vinden. Hier kun je 
ook verschillende links vinden naar andere websites met nuttige informatie. 

 
 

https://www.aardgasvrijewijken.nl/default.aspx
http://www.energievannoordoosttwente.nl/


Wil je graag advies over wat je zelf kunt doen? 
 

- Op de website www.milieucentraal.nl kun je een handig 6-stappenplan vinden voor het aardgasvrij 

maken van een woning 

- Bekijk eens de website van duurzaamthuistwente.nl of dichtbijduurzaam.nl voor persoonlijk advies 

en/of maak een vrijblijvende afspraak met een wooncoach. 

- Liever online advies? Dit kan via bijvoorbeeld via www.verbeterjehuis.nl  

- Meer inspiratie? Alwie vertelde al over zijn persoonlijke ervaringen en deelde zijn inspirerende 

verhaal met jullie. Ben je op zoek naar meer inspirerende voorbeelden? 

o Dat kan hier: https://www.energievannoordoosttwente.nl/initiatieven/ 

 
 

Subsidies (en andere financiële regelingen) 
 
Een aantal nuttige financiële regelingen zijn hieronder op een rijtje gezet. Er zijn nog veel meer 
regelingen en vaak is door het doen van relatief eenvoudige maatregelen ook al veel winst te 
behalen. Neem daarvoor contact op met één van de instanties hierboven die kunnen u hier 
vanzelfsprekend bij helpen. 

1. Energiebespaarlening  

a. Hier kunt u tegen een zeer gunstig tarief over een lange looptijd geld lenen voor 

energiebesparende maatregelen. Kijk op de website van energiebespaarlening.nl voor meer 

informatie 

2. Aanschaf warmtepomp 

a. Hier kunt u een subsidie voor aanvragen, die oploopt naarmate er meer duurzame energie 

wordt opgewekt. Investeringssubsidie Duurzame Energie 

3. Belastingvoordeel bij installatie zonnepanelen 

a. U kunt de BTW (21%) die u heeft betaalt voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen 

op u eigen woning terugvorderen via de belastingdienst. 

4. Subsidie bij energiebesparende maatregelen*  

a. Als u twee (of meer) energiebesparende maatregelen neemt kunt u hiervoor subsidie 

aanvragen. Dit kan via het RVO 

b. * Let op! hiervoor moet u wel bewoner én eigenaar zijn van de woning. 

5. Ondernemer en geïnteresseerd in verduurzamen? 

a. In Tubbergen hebben we een eigen duurzaamheidsfonds voor ondernemers en 

maatschappelijke organisaties die duurzaamheidsmaatregelen willen nemen. Dit kan tegen 

een zeer aantrekkelijk rentepercentage. 

b. Kijk op energiefondstwente.nl voor meer informatie en neem contact op! 

 
 
 

Heb je zelf een idee of wil je een initiatief starten? Kijk ook eens op de website van 
Essenkracht of neem contact met ze op: essenkracht.nl  
 
  

www.energievannoordoosttwente.nl 

 

http://www.milieucentraal.nl/
https://www.duurzaamthuistwente.nl/
ttps://dichtbijduurzaam.nl/#/
http://www.verbeterjehuis.nl/
https://www.energievannoordoosttwente.nl/initiatieven/
https://www.energiebespaarlening.nl/?gclid=EAIaIQobChMI2_mLkZyk6AIVBOh3Ch1AMwTkEAAYASAAEgLrE_D_BwE
https://www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer/subsidies/investeringssubsidie-duurzame-energie/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/formulier-opgaaf-zonnepaneelhouders
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh/eigenaar-%C3%A9n-bewoner
http://energiefondstwente.nl/tubbergen/
https://www.essenkracht.nl/
https://www.http/energievannoordoosttwente.nl/

