
KOSTENVERDELING

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

WKP particuliere woning/ 
pand eigenaar verhuurder huurder

Duurzame warmtebron x

Leidingnetwerk in straten investeert
en legt aan

Leidingen op perceel/aan 
pand tot ISRA1

investeert
en legt aan

Bijdrage Aansluit-
kosten2

Randapparatuur t.b.v. 
warmte en/of koeling

investeert in nieuwe  
apparatuur en installeert; 

de ketel wordt ontkoppeld

vastrecht/huur  
en verwijdering 

gasketel

huur vastrecht

Energiekosten pand  
W, K en E3

betaalt betaalt

Technische aanpassingen  
in de woning4

investeert investeert

Bouwkundige aanpassin-
gen in de woning5

investeert investeert

Isolatiemaatregelen en 
kierdichting

investeert investeert

Elektrische kookplaat en 
pannen

investeert overweegt een 
vergoeding voor  

de kookplaat

koopt pannen en 
kookplaat

subsidie toepassing informatie

Particuliere  
woningeigenaar

ISDE aansluiting 
warmtenet

www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeige-
naren/aansluiting-warmtenet

isolatiemaat- 
regelen

www.milieucentraal.nl/energie-besparen/aardgas-
vrij-wonen/warmtenet-zonder-aardgas/

VVE’s met alleen eigenaren SEEH isolatiemaat- 
regelen

www.rvo.nl/onderwerpen/subsidie-energiebespa-
ring-eigen-huis-seeh-voor-vve 

Verhuurders en gemengde 
VVE’s

SAH aansluiting 
warmtenet

www.rvo.nl/subsidies-financiering/sah

Wonen Limburg SAH inpandige  
woningkosten

www.rvo.nl/subsidies-financiering/sah/subsi-
die-voor-inpandige-woningkosten

1. ISRA is het overdracht- en meetpunt van Infra-Structuur naar de Randapparatuur in de woning.
2. De Bijdrage Aansluitkosten (BAK) kan voor een behoorlijk deel worden gedekt door de PAW en ISDE subsidie.
3. Geldt alleen voor de energie in de woning voor verwarmen, koelen en elektra.
4. Geldt voor radiatoren, convectoren, stopcontacten en ventilatie inclusief leidingen.  

Ook het verwijderen van de ketel tenzij anders overeengekomen.
5. Geldt voor gewenste aftimmeringen en behang/schilderwerk in de woning. De herstelkosten, zoals de dak- en buitenmuur  

afdichtingen, laat WKP uitvoeren.
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LENINGEN EN BIJDRAGE WKP

toepassing voor wie informatie

Duurzaam Thuis Lening 
(Provincie Limburg)

o.a. Isolatie,  
Bijdrage Aansluitkosten

Particulieren www.limburg.nl/@1665/duurzaam-thuis/

Energiebespaarlening  
(Nationaal Warmtefonds)

o.a. Isolatie,  
Bijdrage Aansluitkosten, 

LT-afgiftesysteem

Particulieren en 
VVE’s

www.warmtefonds.nl/

Bank/Hypotheek Vraag na bij uw bank. Particulieren Afhankelijk van uw bank  
diverse mogelijkheden.

Bijdrage WKP Vanuit de PAW is een bijdrage beschikbaar van tussen de € 2.000,- en € 4.000,-  
per woning voor gebouwmaatregelen. De exacte besteding hiervan wordt momenteel  
uitgewerkt. Hierbij nemen we graag jouw vragen, tips en suggesties mee. 

Energiescan en blowerdoortest  


