
 

Goed om te weten  

 

• Als je lid bent van een Vereniging van Eigenaren (VvE) en je mee wilt doen met de regeling, heb 

je medewerking van de VvE nodig. Een VvE kan ook zelf een aanvraag doen. De adviesbrigade 

kan je VvE adviseren en begeleiden bij onderhoud en verduurzaming van het pand. 

https://www.arnhemaan.nl/mogelijkheden/verduurzamen-voor-vves. 

• Per woningtype is bij de Individuele regeling een maximaal subsidiebedrag bepaald, zie hiervoor 

bijgevoegde stukken op www.arnhemaan.nl/sewa. 

• Naast de SEWA kun je ook vanuit het rijk subsidie (ISDE) ontvangen voor de werkzaamheden. Ga 

voor meer informatie naar: https://www.rvo.nl/subsidie-en-

financieringswijzer/isde/woningeigenaren. 

• Voor de kosten die je zelf moet betalen, kun je via de gemeente onder aantrekkelijke voorwaarden 

een lening afsluiten. Kijk voor meer informatie op 

www.arnhemaan.nl/toekomstbestendigwonenlening. Meer informatie over het warmtefonds vanuit 

het Rijk kun je vinden op www.warmtefonds.nl/particulieren. 

• Als je een Gelrepas heeft, hoef je geen eigen bijdrage te betalen en ontvang je meer subsidie.  

• De aanvraag voor de subsidie doe je online via uw DigiD. Om een aanvraag te kunnen doen, heb 

je nodig: 

o Het energielabel van je woning volgens de nieuwe norm (NTA 8800) 

o De aanslag gemeentelijke belastingen 2022 met het taxatieverslag van je woning 

o Een offerte van de aannemer(s) en/ of overzicht van alle kosten zoals de materialen voor 

de werkzaamheden die je aan je woning wilt uitvoeren.  

 

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 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. 

 

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.arnhemaan.nl/mogelijkheden/verduurzamen-voor-vves/
http://www.arnhemaan.nl/sewa
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren
http://www.arnhemaan.nl/toekomstbestendigwonenlening
http://www.warmtefonds.nl/particulieren
https://www.energielabel.nl/woningen/verkopers-en-energielabel
mailto:sewa@rijnenijsselenergie.nl
mailto:sewa@arnhem.nl
https://epadviseurs.energieprestatie-adviesplatform.nl/
https://woninglabel.nl/

