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Aanvraagformulier subsidie woningisolatie Huizen  

 
 
1. Gegevens van u en uw woning  
 
Naam  
Straat  
Huisnummer  
Postcode  
Plaats  
Telefoon  
E-mail  
Nummer bank/girorekening (IBAN)  
Burgerservicenummer (BSN)  
Type woning (kruis aan) O vrijstaand         O 2^1 kap         O hoekwoning         O tussenwoning        O appartement 
 
 
2. Minimumomvang van de maatregelen  
 
Om in aanmerking te komen voor subsidie, zijn voor de maatregelen kwaliteitseisen en een minimumomvang van de 
maatregel per type woning van toepassing.  
 

Maatregel 

Minimumomvang per type woning 
 

Kwaliteitseis1 

Vrijstaand Hoekwoning en 
2^1 kap 

Tussenwoning Appartement/et
age 

Spouwmuurisolatie ≥ 50 m2 ≥ 30 m2 ≥ 15 m2 ≥ 10 m2 Rd ≥ 1,1  
Dakisolatie ≥ 50 m2 ≥ 35 m2 ≥ 25 m2 ≥ 15 m2 Rd ≥ 3,5 
Gevelisolatie (niet zijnde 
spouwmuurisolatie) 

≥ 50 m2 ≥ 35 m2 ≥ 15 m2 ≥ 10 m2 Rd ≥ 3,5 

Vloerisolatie ≥ 40 m2 ≥ 30 m2 ≥ 25 m2 ≥ 20 m2 Rd ≥ 3,5 
Bodemisolatie ≥ 40 m2 ≥ 30 m2 ≥ 25 m2 ≥ 20 m2 Rd ≥ 3,5 
HR++ glas ≥ 12 m2 ≥ 9 m2 ≥ 7 m2 ≥ 5 m2 U ≤ 1,2 
Triple glas in combinatie met 
(nieuw) isolerend kozijn 

≥ 12 m2 ≥ 9 m2 ≥ 7 m2 ≥ 5 m2 U ≤ 0,7 (glas) 
U ≤ 1,5 (kozijn) 

Voor een toelichting op de maatregelen: zie bijvoorbeeld duurzaambouwloket.nl of milieucentraal.nl. 
 

 
1 Rd: warmteweerstand van een specifiek (isolatie)materiaal, afgegeven door de fabrikant. 
  U: totale warmtedoorgangscoëfficiënt van een constructie, inclusief de overgangsweerstanden van lucht naar de constructie en van de constructie naar lucht. 
 

 

  

 
Belangrijkste regels: 
• U bent eigenaar en hoofdbewoner van de woning. 
• De woning is voor 1 januari 2020 gebouwd. 
• De isolatiemaatregel is na 10 januari 2020 uitgevoerd. 
• Er geldt een minimumomvang (in m2) voor de maatregelen, afhankelijk van het type woning.  
• De aanvraag wordt uiterlijk 3 maanden na plaatsing van de maatregel ingediend. 
• Let op: vergunningen kunnen nodig zijn, bijvoorbeeld voor kunststof kozijnen of vervangingen van dakbedekking met asbest. 
• Als u een vergunning nodig heeft, wordt de subsidie pas uitgekeerd als de vergunning is verleend. 
• De maximale subsidie per woning bedraagt € 1.000,- en is nooit meer dan 40% van de investering. 
• Doe-het-zelfmaatregelen vallen niet onder de regeling. 
 
Lees alle regels op www.huizen.nl (zoek op subsidie woningisolatie) voordat u subsidie aanvraagt.  
 

http://www.huizen.nl/
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3. Welk maatregel(en) zijn uitgevoerd?  
 

 
Let op! Het plaatsen van kunststof kozijnen kan vergunningplichtig zijn! Doe de check op www.omgevingsloket.nl. 
 
 
4. Bijlagen 
 
Stuur met deze aanvraag de volgende bijlage(n) mee: 
- kopie factuur aannemer of installateur 
- kopie bankafschrift van betaling aan aannemer of installateur 
- kopie offerte 
- kopie verleende bouwvergunning (alleen indien een vergunning nodig is) 
- bewijs van uitvoering asbestverwijdering (alleen indien van toepassing). 

 
Uit de bijlagen moet duidelijk blijken: 
- de Rd- of U-waarde van de uitgevoerde maatregelen 
- de omvang in m2 van de uitgevoerde maatregelen 
- dat de maatregelen zijn uitgevoerd en betaald. 
 
 
5. Ondertekening 
 
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. 
 
Plaats: ………………………………………………………………… 
Datum: ……………………………………………………………….. 
Naam: ………………………………………………………………… 
 
Handtekening: ……………………………………………………….. 
 

 
Het ingevulde formulier met bijlagen stuurt u per post of e-mail (in pdf) naar: 
Gemeente Huizen 
T.a.v. Omgevingsloket 
Postbus 5 
1270 AA  Huizen 
E-mail: gemeente@huizen.nl 
 
U kunt het ingevulde formulier met bijlagen ook afgeven bij het Omgevingsloket op het gemeentehuis. 

Energiemaatregel Omvang Kwaliteitseis  Subsidie per  
eenheid 

Gevraagde 
subsidie 

Spouwmuurisolatie …………..…..  m2 Rd-waarde:……... (≥ 1,1) € 5,- per m2  
 

Dakisolatie …………..…..  m2 Rd-waarde:……… (≥ 3,5) € 20,- per m2  

Gevelisolatie (geen spouwmuurisolatie) …………..…..  m2 Rd-waarde: …….. (≥ 3,5) € 25,- per m2  

Vloerisolatie …………..…..  m2 Rd-waarde:….….. (≥ 3,5) € 5,- per m2  

Bodemisolatie …………..…..  m2 Rd-waarde:….….. (≥ 3,5) € 5,- per m2  

HR++ glas …………..…..  m2 U-waarde:……......(≤ 1,2) € 20,- per m2  
 

Triple glas in combinatie met (nieuw) 
isolerend kozijn …………..…..  m2 U-waarde glas:………...(≤ 0,7) 

U-waarde kozijn:………...(≤ 1,5) € 50,- per m2 
 

mailto:gemeente@huizen.nl

