Nu investeren = nu proﬁteren!

Friese energiepremie
voor woningeigenaren

n Meer wooncomfort en een lagere energierekening
n Al 8.500 aanvragen!
n Vraag nu aan: www.snn.eu/friese-energiepremie
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“Een comfortabel huis en een lagere energierekening.
Wie wil dat niet? Al 8.500 Friese woningeigenaren
gingen u voor. Zij maakten gebruik van de Friese
energiepremie en investeerden in energiebesparende
maatregelen. En hun investering is ook nog een keer
goed voor het milieu en de werkgelegenheid in
Fryslân. Nu investeren is nu profiteren.”
Gedeputeerde Michiel Schrier,
provincie Fryslân

Wilt u meer wooncomfort en tegelijkertijd
een lagere energierekening? Vraag dan nu
de Friese energiepremie aan!
Friese energiepremie voor woningeigenaren

Subsidieplafond en verdeling

Bent u woningeigenaar in de provincie Fryslân? Dan
kunt u subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen. Het bedrag kan oplopen tot maximaal
€ 2.800. En u kunt nog een extra buurbonus van € 250
ontvangen. In het overzicht hiernaast staan de maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen en de
hoogte van de subsidie. Voorwaarde is dat u eigenaar
en bewoner bent van een woning in Fryslân.
Bijkomende voorwaarde is dat de woning minimaal
een jaar oud moet zijn. Ook Verenigingen van
Eigenaren kunnen een subsidieaanvraag indienen.

Het subsidieplafond voor de subsidieregeling Friese
energiepremie bedraagt € 11,2 miljoen. Voor 2016 is er
nog ongeveer € 3,5 miljoen beschikbaar. De verdeling
gaat op volgorde van binnenkomst. Er geldt een maximum subsidiebedrag van € 3.050,- per adres.

Wat leveren energiebesparende
maatregelen u op?
Met energiebesparende maatregelen krijgt u meer
wooncomfort, een lagere energierekening en mogelijk
stijgt de waarde van uw woning. Ook draagt u bij aan
een beter klimaat. De meeste energiebesparende
maatregelen verdient u na verloop van tijd vanzelf
weer terug dankzij de lagere energierekening.

Vereenvoudigde aanvraagprocedure
De aanvraagprocedure voor de Friese energiepremie is
vereenvoudigd. Vanaf 4 januari 2016 is er een getekende offerte of opdrachtverlening nodig. Deze is ondertekend door de aanvrager en uitvoerder. De aanvraag
moet binnen twee maanden na ondertekening zijn
ingediend bij SNN. Vervolgens beoordeelt SNN de
subsidieaanvraag en stelt deze vast. De startdatum
van werkzaamheden mag nooit eerder zijn dan de
datum van aanvraag subsidie. Na vaststelling keert SNN
het subsidiebedrag meteen uit. Op de achterkant van
deze brochure staat een overzichtelijk stappenplan.

Energiebespaarlening
Het verduurzamen van een woning vraagt om een investering. Heeft u onvoldoende spaargeld of gebruikt
u uw spaargeld liever op andere manier? Dan kunt u
een energiebespaarlening afsluiten om te investeren
in energiebesparende maatregelen. Het minimale
leenbedrag is € 2.500 en het maximale leenbedrag
€ 25.000. De looptijd van de lening is afhankelijk van
het leenbedrag. De lage rente van de lening is aantrekkelijk voor particulieren. De lening wordt verstrekt
uit het Nationaal Energiebespaarfonds, dat met financiële bijdragen van de Rabobank, de ASN Bank en de
Rijksoverheid is gerealiseerd. Meer informatie:
www.ikinvesteerslim.nl. Een aantal gemeenten heeft
ook een duurzaamheidslening. Neem hierover contact
op met uw gemeente.

Maatregelen en eisen per type woning
-

Vrijstaand

Twee onder
Rijwoningeen kap
hoek
Minimale oppervlakte
≥ 60 m2
≥ 50 m2
≥ 30 m2
2
2
≥ 60 m
≥ 50 m
≥ 30 m2
2
2
≥ 60 m
≥ 50 m
≥ 25 m2
2
2
≥ 35 m
≥ 30 m
≥ 30 m2
≥ 35 m2
≥ 28 m2
≥ 25 m2
2
2
≥ 35 m
≥ 28 m
≥ 25 m2

Rijwoningtussen

Appartement

isolatiewaarde
Gevelisolatie
Rc ≥ 3,5
≥ 15 m2
≥ 15 m2
2
Spouwmuurisolatie
Rc ≥ 1,3
≥ 15 m
≥ 15 m2
2
Isolerende gevelplaten
U ≤ 0,7
≥ 15 m
≥ 15 m2
2
Rc ≥ 3,5
Dakisolatie
≥ 25 m
≥ 25 m2 1)
Vloerisolatie
Rc ≥ 2,5
≥ 25 m2
≥ 25 m2 1)
2
LTV
nvt
≥ 25 m
≥ 25 m2
2)
HR++glas
U ≤ 1,2
of spouw
≥ 15 mm
≥ 10 m2
≥ 8 m2
≥ 6 m2
≥ 6 m2
≥ 6 m2
Zonneboiler met collector
Warmtepompboiler voor het verwarmen van tapwater, bestaande uit een warmtepomp en warmteopslagvat
Elektrische warmtepomp voor ruimteverwarming, in combinatie met LTV-systeem
1)
2)

Bij aanvraag door VVE: dak- of vloeroppervlak van volledig appartementencomplex
Vervangt u ook de kozijnen? U mag deze oppervlakte meerekenen, als de U-waarde van het kozijnprofiel
≤2,4 W/m²K is. Dit geldt voor hout en kunststof.

Hoogte van de Friese energiepremie
Aantal energiebesparende maatregelen

Friese energiepremie

Eén maatregel
Twee maatregelen
Drie maatregelen
Vier of meer maatregelen
Collectieve aanvraag
voor minimaal 3 dezelfde maatregelen
Aanvraag Vereniging van Eigenaren
voor minimaal 3 dezelfde maatregelen

€ 350,€ 800,€ 2.000,€ 2.800,€ 250,- extra per adres
minimaal 3 woningeigenaren
€ 250,- extra per appartement
(minimaal 3 en maximaal 25 appartementen)
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Bepaal welke maatregelen u aan
uw woning wilt uitvoeren
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Advies nodig?
Vraag uw gemeente!

Vraag een offerte aan
bij één of meer bedrijven
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Geef opdracht aan het bedrijf
dat de opdracht mag uitvoeren
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Vraag subsidie aan via
www.snn.eu/friese-energiepremie
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Ontvangen verleningsbeschikking
en uitbetaling subsidie
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Let op:
- aanvraag moet binnen twee maanden na
ondertekening ingediend zijn bij SNN.
- startdatum van de werkzaamheden mag
nooit eerder zijn dan de datum van
aanvraag subsidie.

Nodig: ondertekende offerte of opdrachtverlening (maatregelen, start, m2,
isolatiewaarde) Maakt u gebruik van de
buurtbonus of vraagt u aan namens VVE?
Dit moet u hier vermelden. Geen DigiD?
Vraag aan op www.digid.nl.

U krijgt direct een ontvangsbevestiging van
SNN via de e-mail. De ofﬁciële verleningsbeschikking ontvangt u binnen 10 werkdagen.
De toekende subsidie wordt overgemaakt.
U mag starten met de werkzaamheden.

Uitvoeren werkzaamheden

De werkzaamheden moeten binnen
9 maanden na ontvangst van de
beschikking zijn afgerond.

Controle

Bewaren voor mogelijke controle:
- Opdrachtbevestiging
- Factuur of kwitantie
- Betaalbewijs (bijvoorbeeld kopie
bankafschrift)
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Heeft u vragen, neem dan contact op met SNN via 050 - 5224924. Dit nummer is
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur.

