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Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland
Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen | Verhuurders
Energiebesparende- en onderhoudsmaatregelen
Formulier omschrijving uit te voeren maatregelen
 
Met dit formulier omschrijft het bouwbedrijf dat werkzaamheden
uitvoert voor de hieronder genoemde opdrachtgever:
• welke maatregelen worden uitgevoerd;
• welke oppervlakten of hoeveelheden voor de betreffende
   maatregelen van toepassing zijn;
• en bevestigt dat men voldoet aan de vereiste energetische
   kwaliteit van de toegepaste materialen.
 
Per uitvoerende partij dient één formulier te worden ingevuld en
ondertekend. Voor meer informatie zie de toelichting onderaan dit
formulier.
Per woning dienen de geplande energiebesparende en/of onderhoudsmaatregelen ingevuld te worden.
Version 16 maart 2022
Let op!
Dit ingevulde
uitvoerdersformulier
is een bijlage die u nodig
heeft voor het digitaal
aanvragen van
de subsidie.
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Aanvrager
1
Vul hier de gegevens in van de aanvrager
1.1
Naam verhuurder
1.2
Adres
Postcode / Woonplaats
1.3
Naam vertegenwoordiger
1.4
Datum
dag
maand
jaar
Plaats
2
Uit te voeren energiebesparende maatregelen
Woning
Adres
Postcode / Woonplaats
2.1
Welke energiebesparende of onderhoudsmaatregelen worden uitgevoerd (minimaal 2)
Er gelden minimum oppervlakte-eisen per element. Zie daarvoor de toelichting op de volgende pagina van dit formulier. 
 
NB Nog te realiseren nieuwbouw delen (zoals aanbouw/bijbouw of dakkapellen) komen niet voor subsidie in aanmerking en mogen dus niet meegeteld worden. 
 
NB Afronden op gehele getallen; 0,50 of meer naar boven en minder dan 0,50 naar beneden afronden.
 
NB U dient een keuze te maken tussen het hier genoemde CO2-gestuurd ventilatiesysteem of een gebalanceerd ventilatiesysteem. 
Energiebesparende maatregel(en)
Kwaliteit maatregelen
Oppervlakte (m²)
Ten minste Rd 1,1 [m²K/W]
Ten minste Rd 3,5 [m²K/W]
Onderhoudsmaatregel(en)
Rendement wtw minimaal 90%
Ondertekening
3
Hier tekent de tekenbevoegde medewerker van het bouwbedrijf dat de werkzaamheden uitvoert.
3.1
Ondergetekende
> naam medewerker
3.2
tekenbevoegd namens
> bouwbedrijf
bevestigt dat: • hij/zij bekend is met de toelichting op dit formulier; • alle aangekruiste energiebesparende- en onderhoudsmaatregelen voldoen aan de minimale kwaliteit zoals daarbij in de tabellen staat aangegeven; • de bijbehorende werkzaamheden door bovengenoemd bouwbedrijf worden uitgevoerd na 1 april 2022; • hij/zij dit formulier naar waarheid heeft ingevuld.
3.2
Datum
dag
maand
jaar
Plaats
3.3
Handtekening
3.4
KVK
> NB Het KVK-nummer dient van een bouwbedrijf te zijn.
3.5
Buitenlandse uitvoerder
> Gebruik bij een buitenlandse uitvoerder het daar geldende registratienummer.
Toelichting
4
4.1
Isolatiemaatregel
Minimale isolatiewaarde
Minimale oppervlakte in m² per woning
Subsidie per m²
Spouwmuurisolatie
Rd ≥ 1,1
10
€ 8
Gevelisolatie (binnen of buiten)
Rd ≥ 3,5
10
€ 38
Dakisolatie of isoleren van zolder- of vlieringvloer
Dakisolatie
Rd ≥ 3,5
20
€ 30
Zolder-/vlieringvloerisolatie
Rd ≥ 3,5
20
€ 8
Vloer- of bodemisolatie
Vloerisolatie
Rd ≥ 3,5
20
€ 11
Bodemisolatie
Rd ≥ 3,5
20
€ 6
Hoogrendementsglas
HR ++ glas
Ug ≤ 1,2
8
€ 53
Nieuwe isolerende deur
Ud ≤ 1,5
€ 53
Triple glas i.c.m. isolerend kozijn
Ug ≤ 0,7 voor triple-glas en voor het isolerend kozijn Uf ≤ 1,5
€ 150
Nieuwe isolerende deur
Ud ≤ 1,0
€ 150
Energiezuinig ventilatiesysteem
CO₂-gestuurde ventilatie
30 % van de kosten met een maximum van € 1.200 per woning
Balansventilatie met warmte terugwinning
Met een rendement van ten minste 90%
30 % van de kosten met een maximum van € 1.200 per woning
Onderhoudsmaatregel
Nieuw buitenkozijn
Nieuw buitenkozijn van een deur of raam (met uitzondering bij de toepassing van triple glas)
€ 75 per m²
Vervangen ventilatiebox
Vervangen van een ventilatiebox
€ 150 per woning
De aanvrager van de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen is verplicht bij zijn aanvraag met een totaal subsidiebedrag van €125.000 of hoger dit formulier aan te leveren, voorafgaand aan de uitvoering van de maatregelen. 
 
Het ondertekende formulier dient u te uploaden bij de aanvraag in het eLoket.
 
Hiermee wordt bevestigd welke maatregelen worden uitgevoerd. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beoordeelt of de te treffen maatregelen voldoen aan de voorwaarden voor de subsidie.
 
Op het formulier geeft het, bij de KVK ingeschreven, uitvoerende bouwbedrijf aan welke maatregelen getroffen gaan worden onder vermelding van de oppervlakten en kwaliteit van de uit te voeren maatregelen per woning.
 
RVO verstrekt de subsidie na een positieve beoordeling van de elektronische aanvraag van de subsidieaanvrager met dit door u ingevulde formulier.
 
Heeft u vragen?
Neem contact op met onze helpdesk.
T +31 (0)88 042 42 42
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur.
E klantcontact@rvo.nl
www.rvo.nl/svoh
Jan Meester | JnM ICT services 
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