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Haal ledlampen in huis.
Gloei- en halogeenlampen vervangen door ledlampen 
is goedkoper dan je denkt door het lage verbruik en de 
lange levensduur. Huur je? Dan kun je voor de aanschaf 
van ledlampen en andere energiebesparende producten 
eenmalig een waardebon ter waarde van €70 aanvragen.
Voor meer info zie de achterkant van deze flyer.
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Leg zonnepanelen op je dak.
Met deze 100% groene energiebron produceer je je eigen duurzame 
energie en draag je bij aan een duurzame wereld. Zonnepanelen zijn 
ook goed voor je portemonnee. Je energierekening wordt een stuk lager 
en je hebt je investering al binnen een aantal jaren terugverdiend.
Voor meer info zie de achterkant van deze flyer.
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Isoleer je woning.
Twee van de drie woningen in Nederland zijn nog niet goed

geïsoleerd. Zonde, want isolatie heeft alleen maar voordelen: 
minder kou en tocht, lagere energiekosten en CO2-uitstoot, 
én je bereidt je huis voor op aardgasvrij en energieneutraal 

wonen. En de kosten? Die verlaag je met subsidies 
en leningen voor woningisolatie.

Voor meer info zie de achterkant van deze flyer.
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Installeer een warmtepomp.
Met een warmtepomp verwarm je je huis niet langer met aardgas
maar met elektriciteit. De besparing op je gaskosten is bij een 
(hybride) warmtepomp veel groter dan de extra stroomkosten. 
Zo bespaar je iedere maand geld op je energierekening en help je 
het milieu omdat je veel minder of zelfs geen CO2-uitstoot hebt.
Voor meer info zie de achterkant van deze flyer.
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Subsidie

Particulieren kunnen bij de landelijke overheid een subsidie aanvragen voor de aanschaf 
of lease van een nieuwe of gebruikte elektrische personenauto in de kleinere en compacte 
middenklasse.

2 Particulieren kunnen bij de landelijke overheid een subsidie aanvragen voor de aanschaf van 
een (hybride) warmtepomp, een zonneboiler, een aansluiting op een warmtenet (aardgasvrij) 
en isolatiemaatregelen. Zakelijke gebruikers kunnen de subsidie ook gebruiken voor de aan-
schaf van kleinschalige windturbines en zonnepanelen, níet voor isolatiemaatregelen. 
www.rvo.nl/isde

3 Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) die energie willen besparen in hun gebouw(en), kunnen 
bij de landelijke overheid subsidie aanvragen voor een energieadvies en voor diverse  
energiebesparende maatregelen. 
www.rvo.nl/seeh

1

5 Bij de gemeente Geldrop-Mierlo kunnen particulieren een subsidie aanvragen voor het zelf 
opvangen van regenwater, zoals de aanleg van een groen dak, de afkoppeling van regen-
pijpen van het riool en de opslag van regenwater in eigen tuin. 
www.geldrop-mierlo.nl/afkoppelen-regenwater

6 Particuliere verhuurders of institutionele beleggers kunnen nu subsidie aanvragen voor het 
verduurzamen van hun gereguleerde huurwoningen via de landelijke Subsidieregeling Ver-
duurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH). 
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/svoh

A Eigenaren van monumentale panden kunnen voor deze panden een duurzaamheidsadvies 
laten uitvoeren door een duurzame monumenten (DuMo) adviseur. Via het Restauratiefonds 
kan een deel van deze kosten vergoed worden.
www.restauratiefonds.nl/particulier/kennis-diensten/duurzaamheidsadvies-monumenten

B VVE’s met een eigen parkeergelegenheid kunnen bij de landelijke overheid een subsidie 
aanvragen voor de advieskosten voor het aanleggen van één of meer oplaadpunten. 
www.rvo.nl/seeh

Lening

Informatie & advies

7 Particulieren kunnen bij de 
gemeente Geldrop-Mierlo 
een lening aanvragen voor 
het nemen van energie-
besparende maatregelen. 
www.geldrop-mierlo.nl/
stimuleringslening- 
duurzaamheid

8 Particulieren, VVE’s en 
scholen kunnen een lening 
aanvragen bij het Nationaal
Warmtefonds voor energie-
besparende maatregelen. 
Let op: een lening op zonne-
panelen wordt alleen verstrekt 
i.c.m. minimaal één energie-
besparende maatregel op de 
maatregelenlijst.
www.warmtefonds.nl

Inkoopactie

9 Particulieren die hun woning 
willen verduurzamen tegen 
een scherpe prijs, kunnen via 
Winst uit je woning meedoen 
aan landelijke inkoopacties.
www.winstuitjewoning.nl

Het Energiehuis Slim Wonen is een samenwerking tussen acht 
gemeenten in de regio Helmond en opgezet als een serviceloket 
waar huiseigenaren, huurders en eigenaren van kleine bedrijven 
terecht kunnen voor gratis advies over het besparen en opwekken 
van energie.
www.energiehuisslimwonen.nl

C

Gemeente Geldrop-Mierlo heeft een transitievisie Warmte opgesteld 
met plannen om stapsgewijs vanaf 2022 alle wijken duurzaam te 
verwarmen met alternatieven voor aardgas. De wijken Coevering  
en Kerkakkers zijn de eerste waarvoor samen met de bewoners  
wijkplannen worden gemaakt. Wil je hierover meedenken? Meld je 
dan aan via de website. Zelf alvast starten kan natuurlijk ook. Op de 
website vind je ook advies & tips. 
www.geldrop-mierlo.nl/samen-aardgasvrij

E

“De gemeente stelt 365 gratis verduurzamingsadviezen van Susteen  
beschikbaar. Woningeigenaren krijgen advies over maatregelen als 
isolatie, zonnepanelen en een (hybride) warmtepomp. Hiermee kunt  
u direct en goed geïnformeerd aan de slag. Vraag het advies aan via  
www.geldrop-mierlo.nl/aanmelden-gratis-verduurzamingsadvies 
Let op! Op = op!
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Het overzicht regelingen duurzaamheid is een initiatief van Gemeente Geldrop-Mierlo. FOL 24-08-2022

4 Huurders kunnen eenmalig voor 70 euro aan gratis energiebesparende maatregelen (o.a. 
ledlampen, tochtstrips en radiatorfolie) aanschaffen met een door de gemeente Geldrop- 
Mierlo per brief verstrekte actiecode.
www.winstuitjewoning.nl
Code kwijt of niet ontvangen? Vraag ‘m opnieuw aan via:
app.rrew.winstuitjewoning.nl/frontend/action/retrieve.

Zie Informatie & advies.

Samen met buurtgenoten acties en activiteiten  
organiseren, zoals inkoopacties voor isolatie, zonne-
panelen, groene daken en HR++glas.
www.buurkracht.nl/geldrop-mierlo
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Particulieren zonder parkeergelegenheid op eigen  
terrein, kunnen de plaatsing van een openbare laad-
paal aanvragen bij de gemeente Geldrop-Mierlo.
www.geldrop-mierlo.nl/oplaadpaal-elektrische-auto
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BTW-teruggaaf

Voor woningeigenaren is er geen subsidie voor zon-
nepanelen. Wel is het mogelijk om de BTW terug te 
vragen. Op de website van Milieu Centraal lees je hoe 
je dat doet.
www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/
btw-op-zonnepanelen-terugvragen/
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Overige


