
 
 
Subsidielijst 
Behorende bij de subsidieregeling woningisolatie Huizen 
 
 
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/
etage 

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. 
 
Let op! Het plaatsen van kunststof kozijnen kan vergunningplichtig zijn! Doe de check op 
www.omgevingsloket.nl. 
 
 
De subsidiebedragen zijn in onderstaande tabel opgenomen. 
 

Maatregel Subsidiebedrag 
Spouwmuurisolatie € 5,- per m2 
Dakisolatie € 20,- per m2 
Gevelisolatie (niet zijnde spouwmuurisolatie) € 25,- per m2 
Vloerisolatie € 5,- per m2 
Bodemisolatie € 5,- per m2 
HR++ glas € 20,- per m2 
Triple glas in combinatie met (nieuw) isolerend kozijn € 50,- per m2 

 
 
Aanvullend geldt: 
• U bent eigenaar en hoofdbewoner van de woning. 
• De woning is voor 1 januari 2020 gebouwd. 
• De isolatiemaatregel is na 10 januari 2020 uitgevoerd. 
• De aanvraag wordt uiterlijk 3 maanden na aanschaf 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. 
 
De subsidieregels staan op www.huizen.nl (zoek op subsidie woningisolatie). 

 
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. 
 

http://www.omgevingsloket.nl/
http://www.huizen.nl/

