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Uitleg individuele 
Subsidieregeling Eigen 
Woning Aanpak (SEWA)
Wilt u besparen op uw energierekening en een fi jner huis om 
in te wonen? Lees in deze folder of u subsidie kunt krijgen 
voor het isoleren en opknappen van uw woning.

Meer informatie
Wij kunnen ons goed voorstellen dat u aanvullende vragen heeft. Kijkt u op 
www.arnhemaan.nl/sewa. Daar vindt u meer informatie en een overzicht aan 
veel gestelde vragen. Komt u er niet uit? Dan kunt contact opnemen met de 
afdeling subsidiebeheer van de gemeente Arnhem. Bel met 026 3773820 of 
mail naar: sewa@arnhem.nl

www.arnhemaan.nl



Vanaf 4 april 2022 kunt u een aanvraag doen voor de 

Subsidieregeling Eigen Woning Aanpak (SEWA). Deze 

subsidieregeling is bedoeld voor eigenaren van een 

woning in geselecteerde gebieden in de Arnhem-Oost-

wijken. Dit zijn de wijken Geitenkamp, Presikhaaf, 

Klarendal, Arnhemse Broek en Malburgen. Het gaat 

om woningen met een laag energielabel (F en G en in 

sommige gevallen E). Door deze woningen te isoleren 

en op te knappen woont u er prettiger en gaat het 

energieverbruik omlaag. Een forse stap waar flinke 

kosten aan verbonden zijn. Vanuit de subsidieregeling 

SEWA wordt een groot deel van deze kosten voor 

u betaald. Deze subsidieregeling kent een aantal 

voorwaarden. Deze staan in deze folder en ook op de 

website: www.arnhemaan.nl/sewa.

Goed om te weten
•  Als u lid bent van een Vereniging van 

Eigenaren waarin eigenaren van een 
woning met energielabel F en G mee willen 
doen met de regeling, kan een woning 
met een E-label ook een aanvraag doen. U 
heeft dan medewerking van de Vereniging 
van Eigenaren nodig.

•  Per woningtype is een maximaal 
subsidiebedrag bepaald. 

•  Naast de SEWA kunt u ook vanuit het 
rijk subsidie (ISDE) ontvangen voor de 
werkzaamheden. 

•  Voor de kosten die u zelf moet betalen 
kunt via de gemeente onder aantrekkelijke 
voorwaarden een lening afsluiten. 

•  De aanvraag voor de subsidie doet u online 
via uw DigiD. 

Rekenvoorbeeld
Voor een rijwoning kleiner dan 90 m2*
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F C
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Voorwaarden
Wilt u besparen op uw energierekening en een 
fijner huis om in te wonen? En wilt u weten of 
u van de gemeente subsidie kunt ontvangen 
voor het isoleren en opknappen van uw 
woning? Controleer dan of onderstaande 
punten voor u van toepassing zijn. 

P  U bent de bewoner én de eigenaar van de 
woning 

P  Uw woning heeft een laag energielabel,  
F of G.

P  Uw appartement of beneden- of boven-
woning heeft een energielabel E, F of G 

P  Uw woning heeft een WOZ-waarde tot 
355.000 euro

P  U wilt uw woning flink verbeteren en 
minstens drie sprongen maken in het 
energielabel. Dit betekent dat uw woning 
van energielabel G naar minimaal D 
moet gaan of van F naar minimaal C (in 
sommige gevallen van E naar minimaal B).

P  U bent bereid ook een deel van de kosten 
zelf te betalen.

P  Heeft u een Gelrepas? Dan hoeft u geen 
eigen bijdrage te betalen.

 Kosten isoleren en opknappen 
van G- naar E-label

max. 
€ 22.420

30% ISDE-subsidie € 6.726

 Eigen bijdrage

(tenzij u een Gelrepas heeft, 
dan is er geen eigen bijdrage)

€ 2.500

Maximale bedrag  
SEWA-subsidie: 

€ 13.194

*  aan dit rekenvoorbeeld kunnen geen rechten  

worden ontleend.


