Uit: WEN Stimuleringsregeling Proeftuin voor eigenaar-bewoner, ronde 2021-2023

Voorbeelden van maatregelen die WEL in aanmerking
komen voor een stimuleringsbijdrage
A. Isoleren (75%)
- Dakisolatie
- Vloerisolatie
- Spouwmuurisolatie
- Gevelisolatie
- Vervangen glas door HR++ (excl. het raam of kozijn) of door triple glas (incl. raam of kozijn)
- Plaatsen voorzetramen (waar HR++ glas niet mogelijk is, bijv. bij monumenten)
- Rolluiken
- Overige kleine maatregelen zoals tochtstrips, radiatorfolie, leidingisolatie,
brievenbusborstel, deurdranger
B. Duurzame verwarmingssystemen e.d. (75%)
- Bestaande CR- of VR-ketel, dus géén HR, vervangen door een HR ketel met energielabel A
voor verwarming én voor warmwater
- Hybride warmtepomp of hybride systeem (ketel plus warmtepomp)
- Elektrische warmtepomp
- Heatpipes / zonneboiler
- Systeem voor warmteterugwinning uit mechanische ventilatie
- Vloerverwarming (in combinatie met een reeds aanwezige of nog te installeren (hybride)
warmtepomp)
- Lage temperatuurradiatoren (in combinatie met een reeds aanwezige of nog te installeren
(hybride) warmtepomp)
- Waterzijdig inregelen CV-systeem
- Vervanging kamerthermostaat door slimme thermostaat
- Aardwarmtesysteem
- Warmte uit melkkoeling
- Overige kleine maatregelen zoals besparende douchekop, radiatorventilatoren, vervangen
thermostatische radiatorknoppen
C. Duurzame elektriciteit besparende maatregelen, eigen opwek en opslag (50%)
- Zonnepanelen
- Windmolentje
- Aardaccu
- Thuisbatterij
- Vervangen ventilator centrale ventilatie op wisselstroom door gelijkstroom
- Automatisch schakelaar pomp vloerverwarming
- Vervangen close-in boiler door doorstroom boiler
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D. Energiezuinige huishoudelijke apparaten (50%)
- Vervanging koel- en/of vriesapparatuur productiejaar 2016 of eerder door energielabel
A+++ (oud label) of tenminste D (nieuw label)
- Vervanging wasdroger productiejaar 2016 of eerder door waterpompdroger energielabel
A+++ (oud label)
- Infraroodpaneel met bewegingssensor
- Vervangen gloei- halogeen- en spaarlampen door LED lampen
- Verlichtingsschakelaars vervangen door bewegingssensoren
E. Energieadvies (75%)
- Energieadvies aan huis

Voorbeelden van maatregelen die NIET in aanmerking komen
voor een stimuleringsbijdrage
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Vervoermiddelen (elektrische auto e.d.)
Participatie in een postcoderoos, zonneweide e.d.
Participatie in een windenergiepark
Hout- en pelletkachels
Aanschaf nieuwe koel- en/of vriesapparatuur en wasdroger zonder vervanging
Vervanging en aanschaf overig witgoed zoals wasmachine, vaatwasser, afzuigkap,
inductiekookplaat, (combi-)oven, airco e.d.
Bruingoed (TV, geluid e.d.)
Grijsgoed (PC, laptop e.d.)
Klein huishoudelijke apparatuur zoals broodrooster, mixer, stofzuiger e.d.
Vervangen bestaande HR-ketel door nieuwe HR-ketel. (Het vervangen van een CR- of VR-ketel
– veelal van vóór 1998 - valt wel onder de regeling)
Screens (zonwering)
Regulier onderhoud (Bijvoorbeeld het vervangen van een kapot HR++ glas komt niet in
aanmerking)
Vervangen van ramen en kozijnen en (Velux-)dakramen wordt gezien als regulier onderhoud.
Uitsluitend de kosten van het vervangen van het enkel of dubbel glas door HR++ glas komen in
aanmerking voor de stimuleringsbijdrage (alsmede het arbeidsloon voor aanpassen van de
bestaande kozijnen en ramen).
Wordt triple glas aangebracht dan komen de kosten van het vervangen van het raam en/of
kozijn wel in aanmerking voor de stimuleringsbijdrage.
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