
VEEL GESTELDE VRAGEN SUBSIDIEREGELING EIGEN WONING AANPAK 

 

Voorwaarden: kan ik mee doen? 

 

Wanneer kan ik mee doen? 

Je kan meedoen als je woning aan alle onderstaande voorwaarden voldoet. 

- Je hebt een koopwoning in een van de aangewezen deelgebieden in de 

postcodegebieden: 6821, 6822, 6823, 6824, 6826, 6828, 6832, 6833, 6834 en 

6841 én je woning komt voor op de vastgestelde adreslijst. De adressenlijst vindt 

u op Subsidieregeling SEWA voor isolatie en opknappen (arnhemaan.nl). 

- Je woning heeft een WOZ-waarde tot € 355.000,--. Het kan zijn dat dit bedrag 

wijzigt in 2023. 

- Je bent eigenaar-bewoner of eigenaar-verhuurder. Als eigenaar-verhuurder kun je 

alleen meedoen met de collectieve regeling. 

-  Je woning heeft een laag energielabel: C, D, E, F of G. Het label is vastgesteld 

via de norm NTA 8800. 

- Je wilt je woning flink verbeteren en minstens 3 sprongen maken in het 

energielabel als je woning label E, F of G heeft (van G naar D, van F naar C, van 

E naar B). Als je woning label D heeft, maak je minstens 2 labelsprongen naar B. 

Bij label C maakt je woning 1 labelsprong naar B.  

- Bij de collectieve regeling betaal je een eigen bijdrage van € 2.500,- aan de 

gemeente. Deze komt te vervallen als je een Gelrepas hebt. Hiernaast dien je 

ISDE subsidie aan te vragen bij het Rijk. De gemeente helpt je hierbij. De 

uitgekeerde subsidie moet je betalen aan de gemeente. 

- Bij de individuele regeling waar je alles zelf regelt gaan wij ook uit van een eigen 

bijdrage. Op basis hiervan is een maximaal subsidiebedrag bepaald. 

- Verhuurders betalen een hogere eigen bijdrage. 

 

Welke wijken behoren tot Arnhem-Oost? In welke wijk moet mijn woning staan? 

Tot Arnhem-Oost behoren de wijken Geitenkamp, Presikhaaf, Klarendal, Arnhemse 

Broek en Malburgen. Postcodegebieden die hierbij horen zijn: 6821, 6822, 6823, 

6824, 6826, 6828, 6832, 6833, 6834 en 6841. In deze wijken gaat de gemeente de 

komende jaren extra inzetten op verbeteringen op het gebied van onderwijs, werk, 

veiligheid, leefbaarheid, gezondheid en wonen. 

  

Waarom kunnen alleen Geitenkamp, Presikhaaf, Klarendal, Arnhemse Broek en 

Malburgen meedoen? Ik woon toch ook in Arnhem-Oost / het oosten van Arnhem?  

In de genoemde wijken is sprake van problemen en achterstanden op het gebied van 

onderwijs, werk, veiligheid, leefbaarheid, gezondheid en wonen. De gemeente wil 

deze problemen aanpakken en noemt dit de Arnhem-Oost-aanpak. SEWA 

(subsidieregelingen Eigen Woning Aanpak) is een onderdeel van deze aanpak. 

Gemeente Arnhem heeft speciaal voor deze wijken geld gekregen van het Rijk om 

het wonen hier prettiger te maken door de woning te verbeteren en de openbare 

ruimte op te knappen. 

 

Waarom ligt de grens bij een WOZ-waarde van € 355.000,-? 

Deze grens is bepaald omdat de subsidieregeling bedoeld is voor woningeigenaren 

met een kleine beurs. 

https://www.arnhemaan.nl/sewa/


 

Ik ben eigenaar van de woning, maar woon er niet zelf. Kan ik meedoen? 

Je komt niet in aanmerking voor de individuele subsidieregeling om zelf aan de slag 

te gaan. Als de gemeente voor het gebied waarin je woning valt de collectieve 

regeling openstelt, kun je wel in aanmerking komen. 

Je betaalt als eigenaar-verhuurder een extra bedrag boven op de € 2.500,- zoals 

vermeld in bijlage 2 [Bedragen collectieve regeling 22022022]. Dit is omdat je als 

eigenaar-verhuurder geen recht hebt op ISDE of SEEH-subsidie. Eigenaar-bewoners 

betalen deze subsidie weer aan de gemeente. 

Bij de collectieve  aanpak dient elke woningeigenaar die meedoet, een overeenkomst 

te tekenen. Bij verhuur zal ook de huurder de overeenkomst moeten tekenen.  

 

Ik heb een huurhuis. Kan ik meedoen? 

Nee. Wel kan het zijn dat de verhuurder van je woning mee wil en kan doen. Dit kan 

alleen als je woning van een particuliere verhuurder is. Wanneer dit zo is, komt er 

een overeenkomst waarbij ook jij een handtekening moet zetten. Onder andere om 

toegang en medewerking te verlenen. 

 

Welk energielabel moet je huis hebben? 

Je huis heeft een energielabel nodig van C, D, E, F of G.  

 

Kan ik mijn woning verkopen tijdens de aanvraagperiode? 

Verkopen kan, maar de levering van de woning (eigendomsoverdracht bij de notaris) 

kan pas plaatsvinden als de werkzaamheden zijn uitgevoerd en de 

subsidiebeschikking voor de ISDE-subsidie uitgekeerd is.  

 

  



Moet ik de subsidie terugbetalen als ik mijn huis verkoop, nadat de woning is 

opgeknapt en de subsidie is vastgesteld? 

Ja, je bent verplicht om het voornemen tot verkoop van de verbeterde woning te 

melden bij de gemeente en er wordt een deel van de subsidie teruggevorderd. Zie 

hiervoor de tabel hieronder: 

 

Verkoop binnen periode 

van 

Percentage bedrag 

terugvordering 

1 jaar 50% 

2 jaar 40% 

3 jaar 30% 

4 jaar 20% 

5 jaar 10% 

 

Hoe lang geldt deze regeling / wanneer kan ik een aanvraag indienen? 

Wanneer je zelf aan de slag gaat, kun je een aanvraag indienen van 4 april 2022 tot 

4 april 2024 óf tot de subsidiepot leeg is. Het principe geldt ‘wie het eerst komt het 

eerst maalt’. 

Wanneer je wilt wachten op een gezamenlijke (collectieve) aanpak, dan stelt de 

gemeente een periode vast waarbinnen de aanvraag mag worden ingediend. Als het 

gebied waarin je woning valt aan de beurt is, krijg je vanzelf bericht. Let op: We 

verwachten niet in alle gebieden langs te komen met de collectieve regeling.  

 

Ik heb al een aannemer opdracht gegeven voor het isoleren en opknappen van mijn 

woning. Kan ik dan nog in aanmerking komen voor de subsidie? 

Als de woning op 4 april nog volgens de NTA 8800 label C, D, E, F of G heeft en er 

zijn nog weinig tot geen werkzaamheden uitgevoerd, dan kun je nog subsidie 

aanvragen. Wel geldt ook hier dat je moet aantonen dat je  voldoende labelsprongen 

gaat maken in het energielabel.  

 

 

Geld / Financiën: wat ontvang ik en wat betaal ik zelf? 

 

Hoeveel subsidie kan ik krijgen bij de individuele regeling? 

Dit hangt af van het woningtype, het woonoppervlakte en de staat van je woning in 

combinatie met het energielabel. 

Hieronder een rekenvoorbeeld voor een rijwoning binnen de individuele regeling. Dit 

is een schatting en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. 

 

Mogelijk subsidiebedrag bij verbeteren van een rijwoning, als voorbeeld: 

• Ingeschatte kosten voor het uitvoeren van maatregelen om je woning te 

verbeteren zijn maximaal € 22.420,- (van energielabel G naar E) 

• 30% van dit bedrag krijg je vergoed uit de ISDE subsidie: € 6.726,- 

• Wij gaan uit van een eigen bijdrage van € 2.500 (als je een Gelrepas hebt, hoef je 

geen eigen bijdrage te betalen en ontvang je € 2.500,- meer subsidie) 

• Het maximale bedrag dat vanuit SEWA wordt betaald is dan € 13.194,- 

 



N.B.: als de kosten voor het uitvoeren van de maatregelen hoger uitvallen ontvang je 

geen of minder ISDE-subsidie dan word je eigen bijdrage hoger. 

 

Hoeveel subsidie kan ik krijgen bij de collectieve regeling? 

Voor de collectieve regeling geldt dat je een eigen bijdrage aan de gemeente betaalt 

van €2.500,-. Hiernaast dien je na uitvoering van de werkzaamheden ISDE-subsidie 

aan te vragen en dit bedrag dient betaald te worden aan de gemeente. Kom je niet 

meer in aanmerking voor de ISDE-subsidie dan vervalt deze verplichting.  

Alle kosten voor de uitvoering van de maatregelen worden door de gemeente 

vergoed.  

 

Eigen bijdrage van € 2.500,-- is voor mij veel geld en kan ik niet zo maar betalen. 

Kan ik dan niet meedoen? 

Wanneer je een Gelrepas heeft, hoef je geen eigen bijdrage te betalen.  

Heb je geen Gelrepas, dan kun je tegen gunstige voorwaarden geld lenen via de 

Toekomstbestendig Wonen Lening of het warmtefonds van het Rijk. Er zijn meerdere 

leenvormen met een lage rente (vanaf 1,6%). 

Meer informatie over Toekomstbestendig Wonen Lening vind je op www.arnhem.nl, 

via Duurzame subsidies voor uw woning - Gemeente Arnhem.  

Meer informatie over het warmtefonds kun je vinden op 

www.energiebespaarlening.nl/vve. 
 

Krijg ik de kosten voor het opvragen van het energielabel vergoed? 

Een energielabel volgens de NTA 8800 wordt afgegeven door Energie Prestatie 

Adviseur (EPA). Wij adviseren je gebruik te maken van firma Rijn en IJssel Energie. 

Als namelijk blijkt dat je woning een te goed energielabel heeft om mee te kunnen 

doen, hoef je de kosten voor het aanvragen van het energielabel niet te betalen. Dit 

doet de gemeente dan voor je. Dit geldt dus alléén als je het energielabel laat 

bepalen door Rijn en IJsselenergie. Je kunt met hen contact opnemen door te mailen 

naar: sewa@rijnenijsselenergie.nl. 

Heb je een energielabel aangevraagd tussen 4 april en 19 juli en blijk je niet mee te 

kunnen doen? Stuur dan de factuur hiervan naar: sewa@arnhem.nl. Wij vergoeden 

dan de gemaakte kosten. 

  

Wil je toch liever een andere deskundige EPA-adviseur? Die kun je vinden op:  

• https://epadviseurs.energieprestatie-adviesplatform.nl. 

• https://woninglabel.nl. 

De opname in je woning en het afgeven van een label kost tussen de 250 à 350 

euro. 

 

Je doet er verstandig aan om op voorhand afspraken te maken voor twee labels; het 

startlabel (voor de uitvoering) en het doellabel (na de uitvoering, om kosten te 

besparen). 

 

  

https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Duurzame_energie/1/Energiebewust_wonen/Duurzame_subsidies_voor_uw_woning
http://www.energiebespaarlening.nl/vve
mailto:sewa@rijnenijsselenergie.nl
mailto:sewa@arnhem.nl
https://epadviseurs.energieprestatie-adviesplatform.nl/
https://woninglabel.nl/


Wanneer wordt de subsidie aan mij uitgekeerd (al voordat de aannemer moet worden 

betaald)? 

Als je aanvraag is goedgekeurd, ontvang je een voorlopige beschikking en het totale 

subsidiebedrag als voorschot. Na uitvoering van de werkzaamheden dien je de 

subsidie te verantwoorden en ontvang je de definitieve beschikking. 

 

Het principe is: wie het eerst komt, het eerst maalt. Hoeveel subsidie is voor deze 

regeling in totaal beschikbaar? 

Voor de individuele regeling (waarbij je zelf alles regelt) is er op dit moment een 

totaalbedrag van € 4 miljoen beschikbaar. Het kan zijn dat we de regeling nog een 

keer openstellen. 

Voor de collectieve regeling, waarbij woningen gezamenlijk worden aangepakt, is 

een bedrag van € 5 miljoen beschikbaar. Het kan zijn dat we de regeling nog een 

keer open stellen. 

 

Als bij de uitvoering blijkt dat de kosten hoger uitvallen, kan ik dan meer geld krijgen 

dan is aangevraagd bij de individuele regeling? 

Nee 

 

Welke andere subsidies zijn er? 

Op de website www.arnhemaan.nl is een overzicht van alle subsidies te vinden voor 

het verduurzamen van je huis. De ISDE-subsidie (woningen) en de SEEH-subsidies 

(appartementen e.d.) zijn mooie aanvullende subsidies vanuit het Rijk die ongeveer 

30% van de werkzaamheden vergoeden. Je dient dan minimaal 2 maatregelen toe te 

passen en de werkzaamheden via een professionele partij uit te laten voeren. 

 

Maatregelen: wat moet ik in mijn huis doen of wordt in mijn huis gedaan? 

 

Wat voor soort maatregelen moet ik uitvoeren / worden uitgevoerd?   

Maatregelen die verband houden met : 

• Aanpak van schimmel, 

• Achterstallig onderhoud, 

• Isoleren (zoals gevelisolatie, vloerisolatie en dakisolatie), 

• Ventileren (zoals balansventilatie), 

• Kierdichting, 

• Aardgasvrij koken (zoals een inductiekookplaat en aanpassing van de 

meterkast). 

 

Mag ik ook zelf de maatregelen uitvoeren? 

Ja, dat mag. Wij vragen bij de aanvraag een kostenopgave van materiaal of 

getekende offerte van de aannemer/ specialist in de bouw zoals bijvoorbeeld een 

dakdekker. Bij de verantwoording achteraf vragen we om de rekening en het 

betalingsbewijs van de (materiaal)kosten Let op: Op zelf aangebrachte maatregelen 

kan geen ISDE-subsidie worden aangevraagd. 

 

  

http://www.arnhemaan.nl/


Is er een lijst van aannemers die deze maatregelen uitvoeren? 

De gemeente heeft geen lijst. Je kunt wel kijken op de website van het ELMG: 

www.ELMG.nl/bedrijven en van DNA in de bouw: https://dnaindebouw.nl/leden/  

 

 

Aanvraag: wat moet ik doen om een aanvraag in te dienen? 

 

Kan ik hulp krijgen bij het doen van de aanvraag? 

Als je meedoet met de gezamenlijke aanpak, krijg je hulp bij het invullen van het 

aanvraagformulier. Ga je zelf aan de slag, dan kun je vragen stellen aan 

sewa@arnhem.nl en via telefoonnummer 0800 1809.  

 

Kan ik de aanvraag ook op papier indienen? 

Nee, dat is niet mogelijk. 

 

Ik moet veel informatie aanleveren, waarom is dat? 

Deze subsidieregeling is vooral bedoeld voor woningeigenaren die in een slecht 

geïsoleerd huis wonen en een kleine beurs hebben. Er wordt per aanvraag veel geld 

uitgekeerd (denk aan € 8.000 tot meer dan €15.000). Met de informatie die we 

vragen willen we zorgen dat de subsidie terecht komt bij de mensen waarvoor die 

bedoeld is. 

 

Ik ga zelf aan de slag: kan ik advies krijgen voordat ik een aanvraag binnen de 

individuele regeling doe? 

Via www.arnhemaan.nl  kun je een aanvraag doen voor verschillende manieren van 

gratis advies voor het verduurzamen van uw woning. Dit advies zal je zeker helpen 

om een aanvraag voor een offerte bij een aannemer te doen. Kijk op 

https://www.arnhemaan.nl/mogelijkheden/woonwensenscan-en-coach/ 

 

Hoe kan ik de aanvraag doen? 

Je kunt een aanvraag indienen via een digitaal formulier op:  

https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Duurzame_energie/1/Energiebewust_wonen/

Duurzame_subsidies_voor_uw_woning  

 

Welke gegevens moet ik aanleveren? 

• Het adres waarvoor de subsidie wordt aangevraagd en gegevens van de 

eigenaar en bewoner van het pand; 

• Een kopie van de aanslag gemeentelijke belastingen met het bijbehorende 

taxatieverslag waaruit het eigendom, de WOZ waarde, het woningtype en grootte 

blijkt; 

• Het huidige energielabel volgens de NTA 8800; 

• Een omschrijving van de te nemen maatregelen; 

• Getekende offertes van de aannemer/specialist in de bouw zoals bijv. voor de te 

nemen maatregelen. Als een deel van de maatregelen zelf worden uitgevoerd 

een opgave/offerte van de materiaalkosten; 

• Een kopie van de Gelrepas (indien van toepassing); 

• Als de subsidie zich richt op activiteiten waarvoor een VvE verantwoordelijk is: 

o een toestemmingsverklaring van die vereniging 

http://www.elmg.nl/bedrijven
https://dnaindebouw.nl/leden/
mailto:sewa@arnhem.nl
http://www.arnhemaan.nl/
https://www.arnhemaan.nl/mogelijkheden/woonwensenscan-en-coach/
https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Duurzame_energie/1/Energiebewust_wonen/Duurzame_subsidies_voor_uw_woning
https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Duurzame_energie/1/Energiebewust_wonen/Duurzame_subsidies_voor_uw_woning


o een splitsingsakte 

 

Als de subsidieaanvraag gaat over maatregelen waarvoor een VvE verantwoordelijk 

is, zoals bijvoorbeeld het isoleren van het dak, en niet alle leden van de VvE komen 

in aanmerking voor deze subsidie dan geldt het volgende: De leden van de VvE die 

niet in aanmerking komen voor deze subsidie moeten dan zelf hun aandeel in de 

kosten betalen. In de toestemmingsverklaring moet de VvE zich verklaren akkoord te 

gaan met het betalen van deze kosten. 

 

Hoe weet ik wat mijn energielabel is? 

Vanaf 2021 worden energielabels afgegeven volgens de NTA 8800. Heb je een 

energielabel van vóór 2021 dan is deze helaas niet meer geldig om voor deze 

subsidie in aanmerking te komen. Je zult dus in veel gevallen een nieuw label 

moeten aanvragen. 

 

Hoe kom ik aan een energielabel? 

Een energielabel volgens de NTA 8800 wordt afgegeven door een Energie Prestatie 

Adviseur (EPA).  Meer informatie over het aanvragen van een energielabel voor een 

woning is hier te vinden:  

https://www.energielabel.nl/woningen/verkopers-en-energielabel/.  

Wij adviseren je gebruik te maken van firma Rijn en IJssel Energie. Als namelijk blijkt 

dat je woning een te goed energielabel heeft om mee te kunnen doen, hoef je de 

kosten voor het aanvragen van het energielabel niet te betalen. Dit doet de 

gemeente dan voor je. Dit geldt dus alléén als je het energielabel laat bepalen door 

Rijn en IJsselenergie. Je kunt met hen contact opnemen door te mailen naar: 

sewa@rijnenijsselenergie.nl. 

 

Wil je toch liever gebruik maken van een andere EPA-adviseur? Je kunt die hier  

vinden: 

• https://epadviseurs.energieprestatie-adviesplatform.nl/  

• https://woninglabel.nl/  

Je doet er verstandig aan om vooraf afspraken te maken voor twee labels; het 

startlabel (voor de uitvoering) en het doellabel (na de uitvoering, om kosten te 

besparen). 

 

Waar kan ik mijn WOZ-waarde vinden? 

De WOZ-waarde staat vermeld op de aanslag gemeentelijke belastingen die je ieder 

jaar, in het begin van het jaar van de gemeente ontvangt. Via je DigiD kun je ook het 

taxatieverslag downloaden. 

 

Hoe kom ik aan een taxatieverslag?  

Het taxatieverslag is een bijlage bij de aanslag gemeentelijke belastingen. Als je bent 

verhuisd en nog geen aanslag hebt ontvangen, kun je de WOZ-waarde bij de notaris 

opvragen. 

  

Hoe moet ik een ISDE-subsidie aanvragen (bij woningen)? 

De ISDE-subsidie is een subsidie vanuit het rijk. Via de volgende link kun je deze 

subsidie aanvragen: 

https://www.energielabel.nl/woningen/verkopers-en-energielabel/
mailto:sewa@rijnenijsselenergie.nl
https://epadviseurs.energieprestatie-adviesplatform.nl/
https://woninglabel.nl/


Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren 

(ISDE) aanvragen| RVO.nl | Rijksdienst 

Hier is ook meer informatie over de subsidie te vinden. 

 

Hoe moet een SEEH-subsidie worden aangevraagd (bij 

appartementen/maisonnettes/beneden- en bovenwoningen? 

Deze subsidie voor VvE’s kan door het VvE-bestuur via de volgende link worden 

aangevraagd: 

www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh-vve 

Hier is ook meer informatie over de subsidie te vinden. 

 

Hoe moet ik een Toekomstbestendig Wonen Lening aanvragen? 

Informatie hierover staat op de website van de gemeente: Duurzame subsidies voor 

uw woning - Gemeente Arnhem  

 

Ik ben lid van een VvE en moet een toestemmingsverklaring indienen. Wat is dat? 

Als er maatregelen aan uw huis worden uitgevoerd waarvoor de VvE 

verantwoordelijk is, moet de VvE hiervoor toestemming geven.  

 

Onze VvE wil een subsidieaanvraag indienen. Kan dat of moeten de bewoners dat 

afzonderlijk doen? 

Ja, een VvE kan namens de bewoners een aanvraag indienen.  

 

Overig 

 

Mijn woning valt in een gebied dat aangemerkt is om op te knappen. Ben ik verplicht 

om mee te doen?  

Nee, je bent niet verplicht om mee te doen.  

 

Waar kan ik mijn soort woning en woonoppervlak vinden? 

Op het taxatieverslag van je woning. Dat is een bijlage bij de aanslag gemeentelijke 

belastingen die je elk jaar aan het begin van het jaar ontvangt. 

 

Wanneer wordt het gebied waarin mijn woning ligt collectief aangepakt? 

Voor het jaar 2022 starten we met de collectieve regeling in de eerste gebieden in 

Malburgen. Hierbij sluiten wij aan bij de planning van de woningcorporatie 

Volkshuisvesting. Dit gaat om de gebieden; Wikkestraat e.o., Kleefkruidstraat, 

Kroospad (onderdeel van Zeegsingel), Weegbree (onderdeel van Zeegsingel) en 

Watermunt e.o. onderdeel van Immerloo I. Voor 2023 zijn wij bezig met de planning. 

Wij verwachten in 2023 ook met gebieden aan de slag te gaan met alleen 

koopwoningen. Je krijgt bericht als we zicht hebben op de planning van uw gebied. 

 

Ik heb nog andere vragen. Bij wie of waar kan ik die stellen? 

Je kunt bellen naar 0800 1809 en mailen naar sewa@arnhem.nl.  

 

Wanneer krijg je een Gelrepas? 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren
http://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh-vve
https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Duurzame_energie/1/Energiebewust_wonen/Duurzame_subsidies_voor_uw_woning
https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Duurzame_energie/1/Energiebewust_wonen/Duurzame_subsidies_voor_uw_woning
mailto:sewa@arnhem.nl


• Arnhemmers die een bijstandsuitkering van ons ontvangen. Als je een 

bijstandsuitkering ontvangt, dan hoef je geen aanvraag te doen. Je krijgt de 

Gelrepas dan gratis thuisgestuurd. 

• Arnhemmers met een (ander) inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm, 

behalve studenten. Je moet zelf een pas aanvragen. 

• Gezinnen met kinderen van 0 tot en met 17 jaar met een inkomen tot 130% van 

de bijstandsnorm. Wanneer je kind 18 jaar wordt, moet hij of zij zelf een Gelrepas 

aanvragen. 

• Begeleiders van mensen met een Gelrepas 

 

De pas kun je online aanvragen, maar ook gewoon schriftelijk. Zie www.gelrepas.nl. 

 

 

Omschrijving begrippen: wat betekent dit?  

 

Arnhem AAN: een campagne opgezet door de gemeente om inwoners en bedrijven 

enthousiast te maken om energie te besparen of zelf op te wekken. Het doel is het 

verminderen van uitstoot van CO2 om klimaatverandering tegen te gaan. 

 

ASV: Algemene Subsidieverordening Arnhem 

 

Cluster/gebieden: straten met woningen in Arnhem-Oost die door de gemeente zijn 

aangewezen voor een gezamenlijke aanpak tot verbetering van de woningen. 

 

Doellabel: Het startlabel vermeerderd met 1 tot 3 labelsprongen, bijvoorbeeld van G 

naar D of van C naar B. 

 

EGW overig: eigen woning niet zijnde een appartement of rijwoning 

 

Energielabel: Het energielabel laat je zien hoe zuinig een huis is, en wat je kunt doen 

om het comfortabeler en energiezuiniger te maken. 

 

Gelrepas: dit is een pas voor mensen met een laag inkomen waarop een tegoed 

staat. Hoeveel  

hangt af van je leeftijd. Dit tegoed kun je besteden aan sport, cultuur en andere leuke 

dingen binnen het Gelrepasprogramma. Ook kun je met de Gelrepas kortingen 

krijgen op activiteiten of kun je soms zelfs gratis meedoen. Kijk voor actuele 

aanbiedingen op www.gelrepas.nl. 

 

ISDE-subsidie: Met de Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing 

(ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor een zonneboiler, een 

(hybride) warmtepomp, isolatiemaatregelen en aansluiting op een warmtenet.  

 

NHG-grens: bovengrens Nationale Hypotheek Garantie. Met Nationale Hypotheek 

Garantie (NHG) heeft je geldverstrekker de zekerheid dat je hypotheekschuld wordt 

terugbetaald als je dat niet meer kunt doen. Bijvoorbeeld wanneer je gaat scheiden, 

arbeidsongeschikt raakt, je partner overlijdt of bij werkloosheid. Per 1 januari 2022 is 

de grens 355.000,-. 

http://www.gelrepas.nl/
http://www.gelrepas.nl/


 

NTA 8800: een methode om het energielabel van een gebouw te bepalen. 

 

SEEH-subsidie: De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) is bestemd voor 

(gemengde) Verenigingen van Eigenaars (VvE's), woonverenigingen en 

wooncoöperaties die energie willen besparen in hun gebouw(en). 

 

Startlabel: Het energielabel volgens de NTA 8800 voordat je jouw woning gaat 

aanpakken 

 

VvE: Vereniging van Eigenaren. Heeft als doel om de gemeenschappelijke belangen 

te behartigen van eigenaren van een appartement. 

 

WOZ-waarde van uw huis: de waarde van je huis volgens de wet WOZ (Waardering 

Onroerende Zaken). De gemeente stelt elk jaar vast wat de waarde is van je huis 

volgens WOZ. 

 

 

 
 

 


