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Reserveringsformulier Duurzaamheidpremie Overijssel 
Reservering geplaatst 3 juli 2014 of later 
 
1. Persoonlijke gegevens eigenaar woning (s.v.p. met blokletters invullen)  
 
Achternaam:  ....................................................................................................................................................  
 
Tussenvoegsel(s):  ....................................................................................................................................................  
 
Voorletters:  ....................................................................................................................................................  
 
Geboortedatum:  ....................................................................................................................................................  
 
Straatnaam: .................................................................... Huisnummer:  ..........................................................   
 
Postcode: ………. ................  Woonplaats:  ...........................................................................................   
 
E-mailadres: .................................................................... Telefoonnummer:  ...................................................   

 
 
2. Type woning en uit te voeren isolatiemaatregelen 
 (Aankruisen wat van toepassing is) 
 
Per woningtype gelden de onderstaande minimale vereisten voor de uit te voeren isolatiemaatregelen. 
 
Wat voor soort woning heeft u: 
 
 Type woning: Dakisolatie Gevelisolatie Vloerisolatie Isolatieglas 
� Vrijstaande woning ≥ 35 m2 ≥ 60 m2 ≥ 35 m2 ≥ 12 m2 
� Twee-onder-een-kap woning ≥ 30 m2 ≥ 50 m2 ≥ 28 m2 ≥ 12 m2 
� Rijwoning-hoek ≥ 30 m2 ≥ 30 m2 ≥ 25 m2 ≥ 10 m2 
� Rijwoning-tussen ≥ 25 m2 ≥ 15 m2 ≥ 25 m2 ≥ 8 m2 
� Appartement ≥ 25 m2 ≥ 15 m2 ≥ 25 m2 ≥ 8 m2 
 
Welke isolatiemaatregel(en) treft u:  
 
 Isolatiemaatregel: Minimale isolatiewaarde Aantal eenheden in m2 
� Dakisolatie Rd-waarde  ≥  2,5  
� Gevelisolatie  Rd-waarde  ≥  2,5  
� Spouwmuurisolatie  Rd-waarde  ≥  1,3  
� Vloerisolatie Rd-waarde  ≥  2,5  
� Isolatieglas Ugl-waarde  ≤  1,6  
 
Met ingang van 3 juli 2014 geldt dat de minimale investering in isolatiemaatregelen per woning €  1.750 is. 
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3. Aanvraag te reserveren bedrag Duurzaamheidpremie Overijssel 
 (Aankruisen wat van toepassing is) 
 
� Een reservering van de Duurzaamheidpremie van  €  600,00  voor  het  uitvoeren  van  twee  of meer 

isolatiemaatregelen. 
 
4.   Investeringspremie 
Wanneer u één of meer van onderstaande energiebesparende maatregelen gaat uitvoeren en de totale 
offertekosten  bedragen  ten  minste  €  5.000,- dan kunt u de investeringspremie reserveren. 
 
� Ik wil graag gebruik maken van de investeringspremie  van  €  300,00 
 
 Maatregel Isolatiewaarde Aantal 

eenheden in m2 
Offerte 

maatregel 
� Dakisolatie Rd-waarde  ≥  2,5  € 
� Gevelisolatie  Rd-waarde  ≥  1,3  € 
� Vloerisolatie Rd-waarde  ≥  2,5  € 
� Isolatieglas Ugl-waarde  ≤  1,6  € 
� Isolatiekozijn inclusief isolatieglas Ur-waarde ≤  1,6   
 Duurzame Energie Criteria Aantal 

eenheden 
Offerte 

Maatregel 
� Warmtepomp met bodem als warmtebron COP(bij 7/45oC) ≥ 4  € 
� Warmtepomp met lucht als warmtebron COP(bij 7/45oC) ≥ 3  € 
� Warmtepompboiler/Combiwarmtepomp COP(bij 7/45oC) ≥ 3  € 
� HR-eketel / Micro-WKK    € 
� Zonneboiler   € 
� WTW voor ventilatie   € 
� Douchewater WTW   € 
� Lage temperatuur verwarming   € 
� Groen dak   € 
� Groene gevel   € 
 Totale kosten   € 
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5.   Burenpremie  
Wanneer u samen met één buur tenminste twee isolatiemaatregelen gaat uitvoeren, kunt u een aanvraag doen 
voor een burenpremie. Leest u eerst de toelichting bij dit formulier en ook de voorwaarden op 
www.slimenergiethuis.nl. 
 
� Ik wil graag gebruik maken van de burenpremie €  150,00 
Vul hieronder de gegevens in van de buren met wie u samen de burenpremie aanvraagt. (Minimaal 1 buur) 
 
  Achternaam  Postcode  Huisnummer  E-mailadres 
 
Mede-aanvrager 1 

    
    

 
Mede-aanvrager 2 

    
    

 
Mede-aanvrager 3 

    
    

 
Mede-aanvrager 4 

    
    

 
 
6.  Verklaring 
Zet u een vink voor onderstaande vragen indien dit op u van toepassing is.  
� Uw woning is ten minste één jaar oud, staat in de provincie Overijssel en is bestemd en geschikt voor 

permanente bewoning. 
� U bent een meerderjarig natuurlijk persoon die volgens het kadaster de bestaande woning in eigendom 

heeft en volgens het GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) ook daadwerkelijk bewoont. 

 
7.  Ondertekening 
Hiermee verklaart u bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld en akkoord te gaan met de ´Regeling 
Duurzaamheidpremie Overijssel´ 
 
 
Datum:  .......................................................   Plaats: .............................................................................  
 
 
 
Handtekening eigenaar-bewoner:   .........................................................................................  
 

  

http://www.slimenergiethuis.nl/
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Toelichting 
Reserveringsformulier Duurzaamheidpremie Overijssel 
 
 
1. Persoonlijke gegevens eigenaar woning 
Hier dient u uw gegevens als eigenaar-bewoner van de woning in te vullen.  
Het adres is het adres van de woning waar de energiebesparende maatregelen worden aangebracht.  
 
2. Type woning en uit te voeren energiemaatregelen 
Geef hier aan om wat voor een type woning het gaat. Voor de verschillende woningtypes gelden verschillende 
minimale vereisten aan de uit te voeren isolatiemaatregelen.  
Geef ook aan welke isolatiemaatregelen zullen worden uitgevoerd en welke oppervlakte (in vierkante meters) 
wordt geïsoleerd.  
U dient ten minste twee isolatiemaatregelen uit te voeren om voor de Duurzaamheidpremie uit te voeren. 
Daarbij geldt per 3 juli 2014 dat de minimale kosten voor de uitvoering van een isolatiemaatregel  €  1.750,00 moet 
bedragen. 
 
3. Aanvraag te reserveren bedrag  
U dient ten minste twee isolatiemaatregelen uit te voeren om voor de Duurzaamheidpremie in aanmerking te 
komen.  
U doet dit door aan te geven dat u een reservering wilt plaatsen voor de Duurzaamheidpremie van €  600,00 (twee 
of meer energiemaatregelen).  
Wanneer u niet twee isolatiemaatregelen uitvoert maar wel investeert in energiebesparende maatregelen kunt u 
wellicht wel in aanmerking komen voor de Investeringspremie, zie 4. Investeringspremie. 
 
4. Investeringspremie 
Indien u investeert in één of meer energiebesparende maatregelen zoals deze hierboven zijn opgenomen in  
‘4.  Investeringspremie’  en  de  totale  kosten  bedragen  meer  dan  €  5.000,00 dan kunt u de investeringspremie van 
€ 300,00 reserveren.  
 
5. Burenpremie 
Daarnaast kunt u, indien u samen met één of meer buren twee isolatiemaatregelen laat uitvoeren, in aanmerking 
komen  voor  de  burenpremie  van  €  150,00. Voorwaarde is dat ten minste één buur ook ten minste twee 
isolatiemaatregelen aan hun woning zal uitvoeren. Deze buur moet vervolgens ook zelf een aanvraagformulier 
voor reservering van de Duurzaamheidpremie van de provincie Overijssel insturen binnen 14 dagen, waarbij zij 
uw adres aanmelden als mede-aanvrager voor de burenpremie. Ook zij komen dan in aanmerking voor de 
burenpremie.  
 
6. Verklaring 
U dient bij de verklaringen aan te geven of deze op u van toepassing zijn. Indien de verklaring op u van 
toepassing is, dient u een vinkje te zetten voor de verklaring. 
 
Meer informatie 
Raadpleeg voor meer informatie www.slimenergiethuis.nl   
Verzendadres: Meer Met Minder 

Postbus 340 
2700 AH  Zoetermeer 

http://www.slimenergiethuis.nl/

