
Energie besparen voor iedereen!
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Hoe werkt het? 
• Combineer onderhoud en verduurzaming 
• Isoleer met slimme kleine maatregelen 

Hoe regel ik het?
• Doe mee met de Direct Bespaar Actie 
• Vraag advies bij Hou van je Huis 
• Vraag een energiescan aan 

Hoe betaal ik het? 
• Maak gebruik van subsidies, bijvoorbeeld  

voor isolatie of koken op schone energie 
• Vraag het VvE duurzaamheidsfonds om een lening

Alleen voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) 

  Energie Maatwerk Advies 
Bij dit gratis adviestraject kijkt een gespecialiseerd bureau hoe een VvE  
met meer dan 10 appartementen haar gebouw beter en energiezuiniger  
kan maken en wat dit betekent voor milieu en portemonnee. Tijdens een 
informatieavond voor alle leden worden de resultaten toegelicht. Scan of  
klik op de QR-code voor meer informatie of vraag het advies aan.

  MDOP
Uw Vereniging van Eigenaren (VvE) verduurzamen? Het lijkt ingewikkeld en 
duur. Gelukkig zijn er hulpmiddelen zoals het Meerjaren Duurzaam Onder-
houdsplan (MDOP). De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat VvE´s 
aan de slag gaan met duurzaam onderhoud en geeft een vergoeding van  
€ 700 per VvE voor een MDOP. Meer weten? Scan of klik op de QR-code  
voor meer informatie. 

  VvE-lening Duurzaamheidsfonds 
Haagse VvE’s die op korte termijn hun gebouw willen onderhouden en  
verduurzamen, kunnen een lening aanvragen via het Duurzaamheidsfonds. 
Scan of klik op de QR-code voor meer informatie.

  Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE
Bij het uitvoeren 2 of meer duurzaamheidsmaatregelen kunt als u VvE  
subsidie krijgen op energiebesparende maatregelen zoals dak-, spouw-, 
muur-, en vloerisolatie, HR++ en Triple-beglazing. Scan of klik op de QR-code 
voor meer informatie.

  Subsidie energieadvies eigen huis (SEEH) voor VvE
Advies aan VvE’s voor energiebesparende maatregelen die voor uw  
gebouw(en) het beste resultaat en rendement geven. Denk aan energie-
besparende maatregelen zoals dak-, spouw-, muur-, en vloerisolatie,  
HR++ en Triple-beglazing. Scan of klik op de QR-code voor meer informatie.

Over Hou van je Huis  
Hou van je Huis biedt een breed pakket aan producten en diensten.  
Want prettig wonen in uw eigen huis, dat is voor iedereen belangrijk.  
Met slimme, kleine maatregelen kunt u uw woning vaak al beter isoleren. 
Ook adviseren wij bij vocht- en schimmelproblemen. Onderhoud of 
renovatie aan uw woning, zoals nieuwe kozijnen of dak? Denk eens na of  
u meteen kunt verduurzamen! Zo maakt u uw huis comfortabel, gezond 
en veilig. Hou van je Huis kan u hier stap voor stap bij helpen. Of u nu 
huiseigenaar, lid van een VvE of huurder bent. We bieden onafhankelijk 
advies en denken met u mee.  

Vragen?
De medewerkers van Hou van je Huis staan voor u klaar! Bel (070) 353 99 31 
of (070) 353 32 81 (maandag: 13.00-17.00 uur; dinsdag t/m vrijdag:  
9.00-17.00 uur), of bezoek een informatiepunt van Hou van je Huis.  
Kijk voor meer informatie op duurzamestad.denhaag.nl.

  Subsidie groene daken
Gaat u een dak aanleggen dat is begroeid met planten? Vraag dan subsidie 
aan. Voor de aanleg van een groen dak krijgt u € 25 per vierkante meter groen 
dak tot een maximum van 50% van de aanlegkosten. Meer weten? Scan of klik 
op de QR-code of kijk op Den Haag - Subsidie groene daken 2022 aanvragen.

  Samen is vaak voordeliger

Wist u dat u ook voordeliger uit bent als u meedoet aan gezamenlijke inkoop-
acties? Door met meer Haagse inwoners samen te verduurzamen, kan het 
vaak voordeliger uitpakken. De gemeente Den Haag helpt u daarbij graag en 
werkt regelmatig samen met professionele, ervaren en belangeloze partijen. 
Denk bijvoorbeeld aan een collectieve inkoop zonnepanelen met Vereniging 
Eigen Huis die al het uitzoekwerk uit handen neemt. Of een gezamenlijke 
inkoopactie voor kleine VvE’s voor dak-, vloer- en gevelisolatie. Houd duur-
zamestad.denhaag.nl/woning in de gaten voor meer informatie.

 

Gunstige leningen 
Het verduurzamen van uw woning is een goede investering. Maar niet  
iedereen heeft altijd het hele bedrag beschikbaar dat nodig is. Naast de  
subsidies voor het uitvoeren van maatregelen bestaan er ook een aantal  
financiële regelingen. Dit zijn leningen met lage rente en gunstige  
voorwaarden voor woningeigenaren en/of VvE’s.

https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-milieu-en-duurzaamheid/subsidie-groene-daken-2022-aanvragen.htm
https://duurzamestad.denhaag.nl/aanvraagformulier-energie-maatwerk-advies-voor-vves/
https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-wonen-en-bouwen/duurzaamheidsfonds-vves-.htm
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/seeh-voor-vve/voorwaarden-energieadvies
https://www.duurzamestad.denhaag.nl/woning/
https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-milieu-en-duurzaamheid/financiele-bijdrage-meerjaren-duurzaam-onderhoudsplan-voor-kleine-vves-aanvragen.htm
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/seeh-voor-vve
https://duurzamestad.denhaag.nl/woning/hou-van-je-huis/ 
https://duurzamestad.denhaag.nl/
https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-milieu-en-duurzaamheid/subsidie-groene-daken-2022-aanvragen.htm
https://www.duurzamestad.denhaag.nl/woning/
https://www.duurzamestad.denhaag.nl/woning/
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Onderhoud Kwaliteit Duurzaamheid Toekomstklaar

U weet natuurlijk al lang dat u veel geld kwijt bent aan uw energie-
rekening. Met slimme maatregelen kunt u heel wat euro’s per maand 
besparen. Hou van je Huis helpt u graag op weg en biedt een breed 
pakket aan adviezen, diensten en kortingen (subsidies) voor huurders, 
verhuurders en eigenaren van een appartement of eengezinswoning. 
Nieuwsgierig? In deze folder een kleine greep uit ons aanbod waar u  
zo mee aan de slag kan. Kruis aan wat bij u past en doe mee! 

 

Scan de QR-code!
Om het u makkelijk te maken, staat voor elke actie een QR-code.  
Scan deze met de camera van uw telefoon of klik erop voor meer informatie.

GRATIS acties voor iedereen!

Met onderstaande GRATIS acties kunt u eenvoudig energie besparen. 
Zo kunt u stappen zetten om uw uitgaven te beperken en draagt u ook 
nog eens bij aan een beter klimaat. 
 

  Direct Bespaaractie

Met deze actie kunt u kleine maatregelen bij u thuis laten uitvoeren om  
energie te besparen. Denk aan gratis tochtstrips, een brievenbusborstel,  
ledverlichting of een energiebesparende douchekop in uw woning.  
Er komt een installateur langs die gratis bij u plaatst wat u nodig 
heeft. Zo gaat uw wooncomfort omhoog en uw rekening omlaag.  
Scan of klik op de QR-code voor het aanvragen of meer informatie.

Woningbezitters en appartementseigenaren

 
Heeft u een eigen appartement of eengezinswoning? Ook dan staan  
wij graag voor u klaar met een breed pakket aan producten en diensten. 
Misschien bent u benieuwd naar de mogelijkheden om uw huis beter te 
isoleren. Of is het tijd voor groot onderhoud? Of wilt u weten hoe het zit 
met koken op schone energie? Wij helpen u graag op weg. 

  Doe de energiescan!

Wilt u meer wooncomfort en een lagere energierekening? Als eigenaar van een 
eengezinswoning kunt u een GRATIS energiescan op maat aanvragen. Ontdek 
welke energiebesparende maatregelen geschikt zijn voor úw woning. Scan of 
klik op de QR-code voor meer informatie.

  Technische afspraak

Wilt u uw woning verduurzamen en heeft u technische vragen, bijvoorbeeld over 
het isoleren van uw woning, of bij het vergelijken van offertes? Maak dan een 
afspraak voor een gratis telefonisch adviesgesprek met een technisch adviseur. 
Hij denkt met u mee en kan helpen bij het vinden van oplossingen. Scan of  
klik op de QR-code en meld u aan. 

  Energie bespaar lening 
Voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen (dak-, vloer- en  
gevel isolatie, isolatieglas en zonnepanelen) kunnen eigenaren van een 
eengezins woning of grote VvE’s (vanaf 8 appartementen) maximaal € 65.000  
lenen tegen een gunstige rente en aantrekkelijke voorwaarden. Kijk op 
energiebespaarlening.nl of scan of klik op de QR-code. 

  VvE-lening voor Haagse VvE’s 
Bent u eigenaar van een appartement in een VvE en wilt u als VvE het comfort 
van uw appartementen verbeteren en energie besparen? Dan kunt u gebruik-
maken van het VvE-fonds. Scan of klik op de QR-code.
 

 
 

1. Goed onderhoud is de basis voor gezond en prettig wonen
2.  Meer kwaliteit zorgt voor prettig wonen 
3.  Dankzij verduurzaming gaat u goed om met energie en milieu
1 + 2 + 3 = toekomstklaar wonen! Hou van je Huis helpt hier graag bij!

 
Gaat u aan de slag met de verduurzaming van uw woning of gebouw?  
Er zijn diverse subsidies en mogelijkheden om dit te financieren. Zowel  
voor particuliere woningeigenaren als voor VvE’s, ondernemers,  
stichtingen en verenigingen. 

  Koken op schone energie 
Koken op inductie is koken op elektriciteit. Koken op inductie is veiliger 
dan koken op gas en beter voor het milieu. Wilt u overstappen van koken 
op gas naar koken op elektriciteit? De gemeente vergoedt tot 50 procent 
van de kosten, met een maximum van € 500. Kijk op Den Haag - Subsidie 
koken op schone energie 2022 aanvragen of scan of klik op de QR-code.

  Subsidie wonen op schone energie

Wilt u uw woning helemaal van het aardgas afhalen? Bijvoorbeeld door over 
te stappen op inductiekoken en uw cv te vervangen door een warmtepomp? 
Vraag dan subsidie aan bij de gemeente. De subsidie hiervoor is maximaal  
€ 4.500 en u krijgt maximaal 50% van uw kosten vergoed. Kijk op Den Haag 
- Subsidies milieu en duurzaamheid of scan of klik op de QR-code.

  Subsidie dak-, vloer-, en gevelisolatie
Heeft u plannen om uw gevel, dak of vloer op de begane grond in  
uw woning isoleren? Vraag dan subsidie aan. De gemeente vergoedt 
maximaal 50% van de kosten die u maakt. Scan of klik op de QR-code  
of kijk op Den Haag - Subsidies milieu en duurzaamheid.

Subsidies

  Goedkoper uw huis verwarmen

Heeft u een eigen CV-ketel? Dan kunnen wij een adviseur laten langskomen  
voor advies en tips toegepast op uw thuissituatie. Ook kan de adviseur gelijk 
kleine verbeteringen uitvoeren. Zo kunt u makkelijk en slim besparen op uw 
gasverbruik. Let op, de adviseur voert geen onderhoud aan de CV-ketel uit.  
Wilt u meer weten of hieraan meedoen? Scan of klik op de QR-code voor  
meer informatie.

  Workshop Energie besparen

Wilt u aan de slag met energie besparen en bezuinigen op uw rekening, maar 
weet u niet hoe u dat moet aanpakken? Kom naar één van de gratis workshops 
en krijg handige tips om zelf thuis energie te besparen. Scan of klik op de  
QR-code om mee te doen.

  Klein cadeautje, grote impact

Zeker nú wilt u niet betalen voor energie die u niet nodig heeft. U wilt besparen. 
De SlimWonen App kan u daarbij bij helpen. Met de app krijgt u inzicht in uw 
energieverbruik, ziet u wat u kunt doen en wordt het makkelijker om in actie te  
komen. Scan of klik op de QR-code en vraag een Activatiecode aan.

  Duurzame cadeaukaart voor Ooievaarspashoudersssssssssss  

Oude koelkasten, wasmachines of andere apparaten verbruiken veel  
stroom en zorgen voor onnodig hoge kosten. Een energiezuinig apparaat is  
beter voor het milieu en verdient zichzelf terug door een lager energieverbruik. 
Met deze actie krijgen Ooievaarspashouders een cadeaukaart met korting  
op duurzame apparaten. Scan of klik op de QR-code voor meer informatie. 

https://duurzamestad.denhaag.nl/woning/direct-bespaaractie/
https://duurzamestad.denhaag.nl/woning/goedkoper-je-huis-verwarmen/
https://duurzamestad.denhaag.nl/woning/energiescan/
https://duurzamestad.denhaag.nl/woning/workshop-energie-besparen/
https://duurzamestad.denhaag.nl/woning/krijg-telefonisch-technisch-advies/
https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-milieu-en-duurzaamheid/subsidie-koken-op-schone-energie-2022-aanvragen.htm
https://duurzamestad.denhaag.nl/woning/slimwonen-app/
https://duurzamestad.denhaag.nl/nieuws/duurzame-cadeaukaart-voor-ooievaarpashouders/
https://www.warmtefonds.nl/
https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-milieu-en-duurzaamheid/subsidie-verwarmen-op-schone-energie-2022-aanvragen.htm
https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-wonen-en-bouwen/duurzaamheidsfonds-vves.htm
https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-milieu-en-duurzaamheid/subsidie-dak-vloer-en-gevelisolatie-2022-aanvragen.htm
https://duurzamestad.denhaag.nl/woning/hou-van-je-huis/
https://www.warmtefonds.nl/
https://www.warmtefonds.nl/
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Onderhoud Kwaliteit Duurzaamheid Toekomstklaar

U weet natuurlijk al lang dat u veel geld kwijt bent aan uw energie-
rekening. Met slimme maatregelen kunt u heel wat euro’s per maand 
besparen. Hou van je Huis helpt u graag op weg en biedt een breed 
pakket aan adviezen, diensten en kortingen (subsidies) voor huurders, 
verhuurders en eigenaren van een appartement of eengezinswoning. 
Nieuwsgierig? In deze folder een kleine greep uit ons aanbod waar u  
zo mee aan de slag kan. Kruis aan wat bij u past en doe mee! 

 

Scan de QR-code!
Om het u makkelijk te maken, staat voor elke actie een QR-code.  
Scan deze met de camera van uw telefoon of klik erop voor meer informatie.

GRATIS acties voor iedereen!

Met onderstaande GRATIS acties kunt u eenvoudig energie besparen. 
Zo kunt u stappen zetten om uw uitgaven te beperken en draagt u ook 
nog eens bij aan een beter klimaat. 
 

  Direct Bespaaractie

Met deze actie kunt u kleine maatregelen bij u thuis laten uitvoeren om  
energie te besparen. Denk aan gratis tochtstrips, een brievenbusborstel,  
ledverlichting of een energiebesparende douchekop in uw woning.  
Er komt een installateur langs die gratis bij u plaatst wat u nodig 
heeft. Zo gaat uw wooncomfort omhoog en uw rekening omlaag.  
Scan of klik op de QR-code voor het aanvragen of meer informatie.

Woningbezitters en appartementseigenaren

 
Heeft u een eigen appartement of eengezinswoning? Ook dan staan  
wij graag voor u klaar met een breed pakket aan producten en diensten. 
Misschien bent u benieuwd naar de mogelijkheden om uw huis beter te 
isoleren. Of is het tijd voor groot onderhoud? Of wilt u weten hoe het zit 
met koken op schone energie? Wij helpen u graag op weg. 

  Doe de energiescan!

Wilt u meer wooncomfort en een lagere energierekening? Als eigenaar van een 
eengezinswoning kunt u een GRATIS energiescan op maat aanvragen. Ontdek 
welke energiebesparende maatregelen geschikt zijn voor úw woning. Scan of 
klik op de QR-code voor meer informatie.

  Technische afspraak

Wilt u uw woning verduurzamen en heeft u technische vragen, bijvoorbeeld over 
het isoleren van uw woning, of bij het vergelijken van offertes? Maak dan een 
afspraak voor een gratis telefonisch adviesgesprek met een technisch adviseur. 
Hij denkt met u mee en kan helpen bij het vinden van oplossingen. Scan of  
klik op de QR-code en meld u aan. 

  Energie bespaar lening 
Voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen (dak-, vloer- en  
gevel isolatie, isolatieglas en zonnepanelen) kunnen eigenaren van een 
eengezins woning of grote VvE’s (vanaf 8 appartementen) maximaal € 65.000  
lenen tegen een gunstige rente en aantrekkelijke voorwaarden. Kijk op 
energiebespaarlening.nl of scan of klik op de QR-code. 

  VvE-lening voor Haagse VvE’s 
Bent u eigenaar van een appartement in een VvE en wilt u als VvE het comfort 
van uw appartementen verbeteren en energie besparen? Dan kunt u gebruik-
maken van het VvE-fonds. Scan of klik op de QR-code.
 

 
 

1. Goed onderhoud is de basis voor gezond en prettig wonen
2.  Meer kwaliteit zorgt voor prettig wonen 
3.  Dankzij verduurzaming gaat u goed om met energie en milieu
1 + 2 + 3 = toekomstklaar wonen! Hou van je Huis helpt hier graag bij!

 
Gaat u aan de slag met de verduurzaming van uw woning of gebouw?  
Er zijn diverse subsidies en mogelijkheden om dit te financieren. Zowel  
voor particuliere woningeigenaren als voor VvE’s, ondernemers,  
stichtingen en verenigingen. 

  Koken op schone energie 
Koken op inductie is koken op elektriciteit. Koken op inductie is veiliger 
dan koken op gas en beter voor het milieu. Wilt u overstappen van koken 
op gas naar koken op elektriciteit? De gemeente vergoedt tot 50 procent 
van de kosten, met een maximum van € 500. Kijk op Den Haag - Subsidie 
koken op schone energie 2022 aanvragen of scan of klik op de QR-code.

  Subsidie wonen op schone energie

Wilt u uw woning helemaal van het aardgas afhalen? Bijvoorbeeld door over 
te stappen op inductiekoken en uw cv te vervangen door een warmtepomp? 
Vraag dan subsidie aan bij de gemeente. De subsidie hiervoor is maximaal  
€ 4.500 en u krijgt maximaal 50% van uw kosten vergoed. Kijk op Den Haag 
- Subsidies milieu en duurzaamheid of scan of klik op de QR-code.

  Subsidie dak-, vloer-, en gevelisolatie
Heeft u plannen om uw gevel, dak of vloer op de begane grond in  
uw woning isoleren? Vraag dan subsidie aan. De gemeente vergoedt 
maximaal 50% van de kosten die u maakt. Scan of klik op de QR-code  
of kijk op Den Haag - Subsidies milieu en duurzaamheid.

Subsidies

  Goedkoper uw huis verwarmen

Heeft u een eigen CV-ketel? Dan kunnen wij een adviseur laten langskomen  
voor advies en tips toegepast op uw thuissituatie. Ook kan de adviseur gelijk 
kleine verbeteringen uitvoeren. Zo kunt u makkelijk en slim besparen op uw 
gasverbruik. Let op, de adviseur voert geen onderhoud aan de CV-ketel uit.  
Wilt u meer weten of hieraan meedoen? Scan of klik op de QR-code voor  
meer informatie.

  Workshop Energie besparen

Wilt u aan de slag met energie besparen en bezuinigen op uw rekening, maar 
weet u niet hoe u dat moet aanpakken? Kom naar één van de gratis workshops 
en krijg handige tips om zelf thuis energie te besparen. Scan of klik op de  
QR-code om mee te doen.

  Klein cadeautje, grote impact

Zeker nú wilt u niet betalen voor energie die u niet nodig heeft. U wilt besparen. 
De SlimWonen App kan u daarbij bij helpen. Met de app krijgt u inzicht in uw 
energieverbruik, ziet u wat u kunt doen en wordt het makkelijker om in actie te  
komen. Scan of klik op de QR-code en vraag een Activatiecode aan.

  Duurzame cadeaukaart voor Ooievaarspashoudersssssssssss  

Oude koelkasten, wasmachines of andere apparaten verbruiken veel  
stroom en zorgen voor onnodig hoge kosten. Een energiezuinig apparaat is  
beter voor het milieu en verdient zichzelf terug door een lager energieverbruik. 
Met deze actie krijgen Ooievaarspashouders een cadeaukaart met korting  
op duurzame apparaten. Scan of klik op de QR-code voor meer informatie. 

https://duurzamestad.denhaag.nl/woning/direct-bespaaractie/
https://duurzamestad.denhaag.nl/woning/goedkoper-je-huis-verwarmen/
https://duurzamestad.denhaag.nl/woning/energiescan/
https://duurzamestad.denhaag.nl/woning/workshop-energie-besparen/
https://duurzamestad.denhaag.nl/woning/krijg-telefonisch-technisch-advies/
https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-milieu-en-duurzaamheid/subsidie-koken-op-schone-energie-2022-aanvragen.htm
https://duurzamestad.denhaag.nl/woning/slimwonen-app/
https://duurzamestad.denhaag.nl/nieuws/duurzame-cadeaukaart-voor-ooievaarpashouders/
https://www.warmtefonds.nl/
https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-milieu-en-duurzaamheid/subsidie-verwarmen-op-schone-energie-2022-aanvragen.htm
https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-wonen-en-bouwen/duurzaamheidsfonds-vves.htm
https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-milieu-en-duurzaamheid/subsidie-dak-vloer-en-gevelisolatie-2022-aanvragen.htm
https://duurzamestad.denhaag.nl/woning/hou-van-je-huis/
https://www.warmtefonds.nl/
https://www.warmtefonds.nl/
https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-milieu-en-duurzaamheid.htm
https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-milieu-en-duurzaamheid/subsidie-koken-op-schone-energie-2022-aanvragen.htm
https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-milieu-en-duurzaamheid/subsidie-koken-op-schone-energie-2022-aanvragen.htm
https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-milieu-en-duurzaamheid/subsidie-verwarmen-op-schone-energie-2022-aanvragen.htm
https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-milieu-en-duurzaamheid/subsidie-verwarmen-op-schone-energie-2022-aanvragen.htm
https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-milieu-en-duurzaamheid/subsidie-dak-vloer-en-gevelisolatie-2022-aanvragen.htm


1  +  2  +  3  =  !

Onderhoud Kwaliteit Duurzaamheid Toekomstklaar

U weet natuurlijk al lang dat u veel geld kwijt bent aan uw energie-
rekening. Met slimme maatregelen kunt u heel wat euro’s per maand 
besparen. Hou van je Huis helpt u graag op weg en biedt een breed 
pakket aan adviezen, diensten en kortingen (subsidies) voor huurders, 
verhuurders en eigenaren van een appartement of eengezinswoning. 
Nieuwsgierig? In deze folder een kleine greep uit ons aanbod waar u  
zo mee aan de slag kan. Kruis aan wat bij u past en doe mee! 

 

Scan de QR-code!
Om het u makkelijk te maken, staat voor elke actie een QR-code.  
Scan deze met de camera van uw telefoon of klik erop voor meer informatie.

GRATIS acties voor iedereen!

Met onderstaande GRATIS acties kunt u eenvoudig energie besparen. 
Zo kunt u stappen zetten om uw uitgaven te beperken en draagt u ook 
nog eens bij aan een beter klimaat. 
 

  Direct Bespaaractie

Met deze actie kunt u kleine maatregelen bij u thuis laten uitvoeren om  
energie te besparen. Denk aan gratis tochtstrips, een brievenbusborstel,  
ledverlichting of een energiebesparende douchekop in uw woning.  
Er komt een installateur langs die gratis bij u plaatst wat u nodig 
heeft. Zo gaat uw wooncomfort omhoog en uw rekening omlaag.  
Scan of klik op de QR-code voor het aanvragen of meer informatie.

Woningbezitters en appartementseigenaren

 
Heeft u een eigen appartement of eengezinswoning? Ook dan staan  
wij graag voor u klaar met een breed pakket aan producten en diensten. 
Misschien bent u benieuwd naar de mogelijkheden om uw huis beter te 
isoleren. Of is het tijd voor groot onderhoud? Of wilt u weten hoe het zit 
met koken op schone energie? Wij helpen u graag op weg. 

  Doe de energiescan!

Wilt u meer wooncomfort en een lagere energierekening? Als eigenaar van een 
eengezinswoning kunt u een GRATIS energiescan op maat aanvragen. Ontdek 
welke energiebesparende maatregelen geschikt zijn voor úw woning. Scan of 
klik op de QR-code voor meer informatie.

  Technische afspraak

Wilt u uw woning verduurzamen en heeft u technische vragen, bijvoorbeeld over 
het isoleren van uw woning, of bij het vergelijken van offertes? Maak dan een 
afspraak voor een gratis telefonisch adviesgesprek met een technisch adviseur. 
Hij denkt met u mee en kan helpen bij het vinden van oplossingen. Scan of  
klik op de QR-code en meld u aan. 

  Energie bespaar lening 
Voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen (dak-, vloer- en  
gevel isolatie, isolatieglas en zonnepanelen) kunnen eigenaren van een 
eengezins woning of grote VvE’s (vanaf 8 appartementen) maximaal € 65.000  
lenen tegen een gunstige rente en aantrekkelijke voorwaarden. Kijk op 
energiebespaarlening.nl of scan of klik op de QR-code. 

  VvE-lening voor Haagse VvE’s 
Bent u eigenaar van een appartement in een VvE en wilt u als VvE het comfort 
van uw appartementen verbeteren en energie besparen? Dan kunt u gebruik-
maken van het VvE-fonds. Scan of klik op de QR-code.
 

 
 

1. Goed onderhoud is de basis voor gezond en prettig wonen
2.  Meer kwaliteit zorgt voor prettig wonen 
3.  Dankzij verduurzaming gaat u goed om met energie en milieu
1 + 2 + 3 = toekomstklaar wonen! Hou van je Huis helpt hier graag bij!

 
Gaat u aan de slag met de verduurzaming van uw woning of gebouw?  
Er zijn diverse subsidies en mogelijkheden om dit te financieren. Zowel  
voor particuliere woningeigenaren als voor VvE’s, ondernemers,  
stichtingen en verenigingen. 

  Koken op schone energie 
Koken op inductie is koken op elektriciteit. Koken op inductie is veiliger 
dan koken op gas en beter voor het milieu. Wilt u overstappen van koken 
op gas naar koken op elektriciteit? De gemeente vergoedt tot 50 procent 
van de kosten, met een maximum van € 500. Kijk op Den Haag - Subsidie 
koken op schone energie 2022 aanvragen of scan of klik op de QR-code.

  Subsidie wonen op schone energie

Wilt u uw woning helemaal van het aardgas afhalen? Bijvoorbeeld door over 
te stappen op inductiekoken en uw cv te vervangen door een warmtepomp? 
Vraag dan subsidie aan bij de gemeente. De subsidie hiervoor is maximaal  
€ 4.500 en u krijgt maximaal 50% van uw kosten vergoed. Kijk op Den Haag 
- Subsidies milieu en duurzaamheid of scan of klik op de QR-code.

  Subsidie dak-, vloer-, en gevelisolatie
Heeft u plannen om uw gevel, dak of vloer op de begane grond in  
uw woning isoleren? Vraag dan subsidie aan. De gemeente vergoedt 
maximaal 50% van de kosten die u maakt. Scan of klik op de QR-code  
of kijk op Den Haag - Subsidies milieu en duurzaamheid.

Subsidies

  Goedkoper uw huis verwarmen

Heeft u een eigen CV-ketel? Dan kunnen wij een adviseur laten langskomen  
voor advies en tips toegepast op uw thuissituatie. Ook kan de adviseur gelijk 
kleine verbeteringen uitvoeren. Zo kunt u makkelijk en slim besparen op uw 
gasverbruik. Let op, de adviseur voert geen onderhoud aan de CV-ketel uit.  
Wilt u meer weten of hieraan meedoen? Scan of klik op de QR-code voor  
meer informatie.

  Workshop Energie besparen

Wilt u aan de slag met energie besparen en bezuinigen op uw rekening, maar 
weet u niet hoe u dat moet aanpakken? Kom naar één van de gratis workshops 
en krijg handige tips om zelf thuis energie te besparen. Scan of klik op de  
QR-code om mee te doen.

  Klein cadeautje, grote impact

Zeker nú wilt u niet betalen voor energie die u niet nodig heeft. U wilt besparen. 
De SlimWonen App kan u daarbij bij helpen. Met de app krijgt u inzicht in uw 
energieverbruik, ziet u wat u kunt doen en wordt het makkelijker om in actie te  
komen. Scan of klik op de QR-code en vraag een Activatiecode aan.

  Duurzame cadeaukaart voor Ooievaarspashoudersssssssssss  

Oude koelkasten, wasmachines of andere apparaten verbruiken veel  
stroom en zorgen voor onnodig hoge kosten. Een energiezuinig apparaat is  
beter voor het milieu en verdient zichzelf terug door een lager energieverbruik. 
Met deze actie krijgen Ooievaarspashouders een cadeaukaart met korting  
op duurzame apparaten. Scan of klik op de QR-code voor meer informatie. 

https://duurzamestad.denhaag.nl/woning/direct-bespaaractie/
https://duurzamestad.denhaag.nl/woning/goedkoper-je-huis-verwarmen/
https://duurzamestad.denhaag.nl/woning/energiescan/
https://duurzamestad.denhaag.nl/woning/workshop-energie-besparen/
https://duurzamestad.denhaag.nl/woning/krijg-telefonisch-technisch-advies/
https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-milieu-en-duurzaamheid/subsidie-koken-op-schone-energie-2022-aanvragen.htm
https://duurzamestad.denhaag.nl/woning/slimwonen-app/
https://duurzamestad.denhaag.nl/nieuws/duurzame-cadeaukaart-voor-ooievaarpashouders/
https://www.warmtefonds.nl/
https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-milieu-en-duurzaamheid/subsidie-verwarmen-op-schone-energie-2022-aanvragen.htm
https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-wonen-en-bouwen/duurzaamheidsfonds-vves.htm
https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-milieu-en-duurzaamheid/subsidie-dak-vloer-en-gevelisolatie-2022-aanvragen.htm
https://duurzamestad.denhaag.nl/woning/hou-van-je-huis/
https://www.warmtefonds.nl/
https://www.warmtefonds.nl/
https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-milieu-en-duurzaamheid.htm
https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-milieu-en-duurzaamheid/subsidie-koken-op-schone-energie-2022-aanvragen.htm
https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-milieu-en-duurzaamheid/subsidie-koken-op-schone-energie-2022-aanvragen.htm
https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-milieu-en-duurzaamheid/subsidie-verwarmen-op-schone-energie-2022-aanvragen.htm
https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-milieu-en-duurzaamheid/subsidie-verwarmen-op-schone-energie-2022-aanvragen.htm
https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-milieu-en-duurzaamheid/subsidie-dak-vloer-en-gevelisolatie-2022-aanvragen.htm


Energie besparen voor iedereen!

duurzamestad.denhaag.nl 

Hoe werkt het? 
• Combineer onderhoud en verduurzaming 
• Isoleer met slimme kleine maatregelen 

Hoe regel ik het?
• Doe mee met de Direct Bespaar Actie 
• Vraag advies bij Hou van je Huis 
• Vraag een energiescan aan 

Hoe betaal ik het? 
• Maak gebruik van subsidies, bijvoorbeeld  

voor isolatie of koken op schone energie 
• Vraag het VvE duurzaamheidsfonds om een lening

Alleen voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) 

  Energie Maatwerk Advies 
Bij dit gratis adviestraject kijkt een gespecialiseerd bureau hoe een VvE  
met meer dan 10 appartementen haar gebouw beter en energiezuiniger  
kan maken en wat dit betekent voor milieu en portemonnee. Tijdens een 
informatieavond voor alle leden worden de resultaten toegelicht. Scan of  
klik op de QR-code voor meer informatie of vraag het advies aan.

  MDOP
Uw Vereniging van Eigenaren (VvE) verduurzamen? Het lijkt ingewikkeld en 
duur. Gelukkig zijn er hulpmiddelen zoals het Meerjaren Duurzaam Onder-
houdsplan (MDOP). De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat VvE´s 
aan de slag gaan met duurzaam onderhoud en geeft een vergoeding van  
€ 700 per VvE voor een MDOP. Meer weten? Scan of klik op de QR-code  
voor meer informatie. 

  VvE-lening Duurzaamheidsfonds 
Haagse VvE’s die op korte termijn hun gebouw willen onderhouden en  
verduurzamen, kunnen een lening aanvragen via het Duurzaamheidsfonds. 
Scan of klik op de QR-code voor meer informatie.

  Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE
Bij het uitvoeren 2 of meer duurzaamheidsmaatregelen kunt als u VvE  
subsidie krijgen op energiebesparende maatregelen zoals dak-, spouw-, 
muur-, en vloerisolatie, HR++ en Triple-beglazing. Scan of klik op de QR-code 
voor meer informatie.

  Subsidie energieadvies eigen huis (SEEH) voor VvE
Advies aan VvE’s voor energiebesparende maatregelen die voor uw  
gebouw(en) het beste resultaat en rendement geven. Denk aan energie-
besparende maatregelen zoals dak-, spouw-, muur-, en vloerisolatie,  
HR++ en Triple-beglazing. Scan of klik op de QR-code voor meer informatie.

Over Hou van je Huis  
Hou van je Huis biedt een breed pakket aan producten en diensten.  
Want prettig wonen in uw eigen huis, dat is voor iedereen belangrijk.  
Met slimme, kleine maatregelen kunt u uw woning vaak al beter isoleren. 
Ook adviseren wij bij vocht- en schimmelproblemen. Onderhoud of 
renovatie aan uw woning, zoals nieuwe kozijnen of dak? Denk eens na of  
u meteen kunt verduurzamen! Zo maakt u uw huis comfortabel, gezond 
en veilig. Hou van je Huis kan u hier stap voor stap bij helpen. Of u nu 
huiseigenaar, lid van een VvE of huurder bent. We bieden onafhankelijk 
advies en denken met u mee.  

Vragen?
De medewerkers van Hou van je Huis staan voor u klaar! Bel (070) 353 99 31 
of (070) 353 32 81 (maandag: 13.00-17.00 uur; dinsdag t/m vrijdag:  
9.00-17.00 uur), of bezoek een informatiepunt van Hou van je Huis.  
Kijk voor meer informatie op duurzamestad.denhaag.nl.

  Subsidie groene daken
Gaat u een dak aanleggen dat is begroeid met planten? Vraag dan subsidie 
aan. Voor de aanleg van een groen dak krijgt u € 25 per vierkante meter groen 
dak tot een maximum van 50% van de aanlegkosten. Meer weten? Scan of klik 
op de QR-code of kijk op Den Haag - Subsidie groene daken 2022 aanvragen.

  Samen is vaak voordeliger

Wist u dat u ook voordeliger uit bent als u meedoet aan gezamenlijke inkoop-
acties? Door met meer Haagse inwoners samen te verduurzamen, kan het 
vaak voordeliger uitpakken. De gemeente Den Haag helpt u daarbij graag en 
werkt regelmatig samen met professionele, ervaren en belangeloze partijen. 
Denk bijvoorbeeld aan een collectieve inkoop zonnepanelen met Vereniging 
Eigen Huis die al het uitzoekwerk uit handen neemt. Of een gezamenlijke 
inkoopactie voor kleine VvE’s voor dak-, vloer- en gevelisolatie. Houd duur-
zamestad.denhaag.nl/woning in de gaten voor meer informatie.

 

Gunstige leningen 
Het verduurzamen van uw woning is een goede investering. Maar niet  
iedereen heeft altijd het hele bedrag beschikbaar dat nodig is. Naast de  
subsidies voor het uitvoeren van maatregelen bestaan er ook een aantal  
financiële regelingen. Dit zijn leningen met lage rente en gunstige  
voorwaarden voor woningeigenaren en/of VvE’s.

https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-milieu-en-duurzaamheid/subsidie-groene-daken-2022-aanvragen.htm
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https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-wonen-en-bouwen/duurzaamheidsfonds-vves-.htm
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/seeh-voor-vve/voorwaarden-energieadvies
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Energie besparen voor iedereen!
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Hoe werkt het? 
• Combineer onderhoud en verduurzaming 
• Isoleer met slimme kleine maatregelen 

Hoe regel ik het?
• Doe mee met de Direct Bespaar Actie 
• Vraag advies bij Hou van je Huis 
• Vraag een energiescan aan 

Hoe betaal ik het? 
• Maak gebruik van subsidies, bijvoorbeeld  

voor isolatie of koken op schone energie 
• Vraag het VvE duurzaamheidsfonds om een lening

Alleen voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) 

  Energie Maatwerk Advies 
Bij dit gratis adviestraject kijkt een gespecialiseerd bureau hoe een VvE  
met meer dan 10 appartementen haar gebouw beter en energiezuiniger  
kan maken en wat dit betekent voor milieu en portemonnee. Tijdens een 
informatieavond voor alle leden worden de resultaten toegelicht. Scan of  
klik op de QR-code voor meer informatie of vraag het advies aan.

  MDOP
Uw Vereniging van Eigenaren (VvE) verduurzamen? Het lijkt ingewikkeld en 
duur. Gelukkig zijn er hulpmiddelen zoals het Meerjaren Duurzaam Onder-
houdsplan (MDOP). De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat VvE´s 
aan de slag gaan met duurzaam onderhoud en geeft een vergoeding van  
€ 700 per VvE voor een MDOP. Meer weten? Scan of klik op de QR-code  
voor meer informatie. 

  VvE-lening Duurzaamheidsfonds 
Haagse VvE’s die op korte termijn hun gebouw willen onderhouden en  
verduurzamen, kunnen een lening aanvragen via het Duurzaamheidsfonds. 
Scan of klik op de QR-code voor meer informatie.

  Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE
Bij het uitvoeren 2 of meer duurzaamheidsmaatregelen kunt als u VvE  
subsidie krijgen op energiebesparende maatregelen zoals dak-, spouw-, 
muur-, en vloerisolatie, HR++ en Triple-beglazing. Scan of klik op de QR-code 
voor meer informatie.

  Subsidie energieadvies eigen huis (SEEH) voor VvE
Advies aan VvE’s voor energiebesparende maatregelen die voor uw  
gebouw(en) het beste resultaat en rendement geven. Denk aan energie-
besparende maatregelen zoals dak-, spouw-, muur-, en vloerisolatie,  
HR++ en Triple-beglazing. Scan of klik op de QR-code voor meer informatie.

Over Hou van je Huis  
Hou van je Huis biedt een breed pakket aan producten en diensten.  
Want prettig wonen in uw eigen huis, dat is voor iedereen belangrijk.  
Met slimme, kleine maatregelen kunt u uw woning vaak al beter isoleren. 
Ook adviseren wij bij vocht- en schimmelproblemen. Onderhoud of 
renovatie aan uw woning, zoals nieuwe kozijnen of dak? Denk eens na of  
u meteen kunt verduurzamen! Zo maakt u uw huis comfortabel, gezond 
en veilig. Hou van je Huis kan u hier stap voor stap bij helpen. Of u nu 
huiseigenaar, lid van een VvE of huurder bent. We bieden onafhankelijk 
advies en denken met u mee.  

Vragen?
De medewerkers van Hou van je Huis staan voor u klaar! Bel (070) 353 99 31 
of (070) 353 32 81 (maandag: 13.00-17.00 uur; dinsdag t/m vrijdag:  
9.00-17.00 uur), of bezoek een informatiepunt van Hou van je Huis.  
Kijk voor meer informatie op duurzamestad.denhaag.nl.

  Subsidie groene daken
Gaat u een dak aanleggen dat is begroeid met planten? Vraag dan subsidie 
aan. Voor de aanleg van een groen dak krijgt u € 25 per vierkante meter groen 
dak tot een maximum van 50% van de aanlegkosten. Meer weten? Scan of klik 
op de QR-code of kijk op Den Haag - Subsidie groene daken 2022 aanvragen.

  Samen is vaak voordeliger

Wist u dat u ook voordeliger uit bent als u meedoet aan gezamenlijke inkoop-
acties? Door met meer Haagse inwoners samen te verduurzamen, kan het 
vaak voordeliger uitpakken. De gemeente Den Haag helpt u daarbij graag en 
werkt regelmatig samen met professionele, ervaren en belangeloze partijen. 
Denk bijvoorbeeld aan een collectieve inkoop zonnepanelen met Vereniging 
Eigen Huis die al het uitzoekwerk uit handen neemt. Of een gezamenlijke 
inkoopactie voor kleine VvE’s voor dak-, vloer- en gevelisolatie. Houd duur-
zamestad.denhaag.nl/woning in de gaten voor meer informatie.

 

Gunstige leningen 
Het verduurzamen van uw woning is een goede investering. Maar niet  
iedereen heeft altijd het hele bedrag beschikbaar dat nodig is. Naast de  
subsidies voor het uitvoeren van maatregelen bestaan er ook een aantal  
financiële regelingen. Dit zijn leningen met lage rente en gunstige  
voorwaarden voor woningeigenaren en/of VvE’s.
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