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Duurzame Energie

Houten, Schalkwijk, ’t Goy, Tull en ’t Waal

Deze krant valt in de week van de duurzaamheid op jouw deurmat. Het is half oktober
en de herfst is in volle gang. We brengen meer tijd door in huis. Heb jij wel eens nagedacht
over hoe je thuis energie kunt besparen of het warmer kan krijgen? Of zou je de energie die
je gebruikt graag zelf willen opwekken? Ik wel. Mijn huis is best oud en ik ben stap voor stap
bezig. We zijn begonnen met bijvoorbeeld zonnepanelen en daarna betere isolatie. Hoe minder
energie we gebruiken, hoe minder we hoeven op te wekken!
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5 energie
bespaartips

VoorWOORD

1.

Tochtstrip

2.

Radiatorfolie

3.

Ledlampen

4.

Voorkom sluipverbruik

5.

Nog meer tips

Hilde de Groot

Er is veel informatie beschikbaar. Maar waar begin je dan? Dat is voor iedereen anders. Je hoeft dit gelukkig
niet alleen te doen, we kunnen elkaar helpen. Deze duurzame energie krant is speciaal voor jou samengesteld. Het staat vol
met ideeën en tips. Inwoners vertellen hoe zij aan de slag zijn gegaan. Heb je vragen of ideeën? Neem eens contact op met
een van de lokale organisaties die op de laatste pagina staan.
Deze (vrijwilligers)organisaties, helpen je graag wegwijs te maken in het aanbod dat er is. Zij hebben al veel voor je uitgezocht,
weten waar je op moet letten en geven je graag onafhankelijk advies. Ze kennen de lokale situaties goed en maken het voor
jou makkelijker om (volgende) stappen te zetten in het verduurzamen van jouw woning.
Al met kleine stappen kun jij iets doen voor meer comfort in jouw huis, voor een lagere energie rekening en voor het klimaat.
Mijn advies is: bewaar deze krant, zo kun je altijd nalezen wie je in Houten kunnen helpen. Veel leesplezier!
Hilde de Groot
Wethouder energietransitie

De meeste huizen in de wijk zijn ruim veertig jaar oud. Martin
nam in de eerste plaats vooral energiemaatregelen om prettiger te wonen. “Elke winter had ik ijskoude voeten. Daar had
ik geen zin meer in.” Ook geld besparen is voor Martin belangrijk. “Mijn kinderen zijn de deur uit. Ik woon alleen, ben
met pensioen en wil leuke dingen blijven doen. De overheid
wil ons van het gas af hebben en zeker nu het gas steeds
duurder wordt, is het interessant je huis aan te pakken. Ik
kocht in 2018 al een warmtepomp en warmtepompboiler.
De stroom die daarvoor nodig is, wek ik zelf op.”
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Tochtstrips gebruik je om kier- en tochtgaten
te dichten. Vooral in oudere huizen merk je
direct het verschil. Voor de buitendeur is een
XL tochtstrip het meest geschikt.

Heb je radiatoren die tegen een slecht geïsoleerde
buitenmuur zitten? Plak er radiatorfolie achter
tegenaan. Aanbrengen van de folie is eenvoudig.
Het is te koop bij verschillende bouwmarkten.

Ledverlichting gaat veel langer mee dan gloeien spaarlampen. Het is hartstikke energiezuinig.
Een ledlamp verbruikt 85% minder stroom dan
een gloeilamp.

Sluipverbruik is het lekken van energie zonder
dat je voordeel hebt. Apparaat niet nodig? Zet
het uit en haal de stekker uit het stopcontact.
Ook die van je oplader. Of maak gebruik van
aan/uit schakelaars bij het stopcontact.

Energie besparen is makkelijk en hoeft niet
duur te zijn. Nog meer tips vind je op:
·
·
·
·

www.duurzaamhouten.nl/bespaartips
www.energierijkhouten.nl/bespaartips
www.jouwhuisslimmer.nl/bespaartips
www.milieucentraal.nl/bespaartips

Kijken in De Weiden

Martin Monfils woont in de Appelgaarde.

Samen je huis
isoleren in de
gaarden
Martin Monfils (67) liet samen met een buurman de
spouwmuren van zijn huis vullen met vloeibaar schuim.
Dat het isolatiebedrijf op twee adressen tegelijk kon
werken, scheelde geld. Samenwerken had ook een
ander voordeel: “We konden met z’n tweeën zoeken
naar de meest geschikte isolatietechniek.”
Martin woont aan de Appelgaarde. Iedereen kent elkaar
in de buurt. Moet je klussen, dan is het heel gewoon om
ergens aan te bellen. “Toen ik bijvoorbeeld zonnepanelen op
mijn dak wilde”, vertelt Martin, “ging ik bij mijn overbuurman
kijken hoe hij dat had aangepakt. Het grappige is: zodra de
panelen bij mij lagen, kwam er weer een buurvrouw van een
paar huizen verderop naar mij toe om te vragen of het bedrijf
beviel dat ze had gelegd.”

Voordat hij alles liet installeren, deed Martin uitgebreid onderzoek naar verschillende systemen. “Je kunt veel informatie van internet plukken en ik ben in het huis van Theo
gaan kijken in de wijk De Weiden. Hij legde me uit waarop
ik moest letten bij de aanschaf van een warmtepomp en
warmtepompboiler.” Martin werkt trouwens niet exact
volgens het boekje, erkent hij. “De meeste deskundigen
adviseren om eerst je hele huis te isoleren en dan pas te
stoppen met het gebruik van gas. Ik vroeg advies aan een
warmtepompinstallateur en toen bleek dat ik een andere
volgorde kon aanhouden.”

Met de buurman

Hij pakte de spouwmuren van zijn huis dus pas dit jaar aan.
Voor het eerst deed hij een klus samen met een buurman.
Dat beviel goed. “Ik vond het handiger dan dat je alles in je
eentje moet uitpluizen. We leerden van elkaar en konden
ook bepaalde kosten delen, zoals de huur van een hoogwerker.”
Gaat Martin in de toekomst meer samen doen? “Zeker!
Ik hoop via private lease een elektrische auto te gaan delen
met buurtgenoten.”
Mail Martin als je meer wilt weten: martin.monfils@
gmail.com. Of mail het bewonersteam EnergieRijke
Gaarden: degaarden@energierijkhouten.nl.

Collectieve
inkoopacties
EnergieRijk Houten en Coöperatie Duurzaam
Eiland organiseren collectieve inkoopacties voor
inwoners. Acties voor zonnepanelen op eigen dak
en isolatiemaatregelen. Er is al veel voor je uitgezocht. Met een collectief aanbod ben je zeker van
een scherpe prijs van een betrouwbare, lokale,
gecertificeerde leverancier.
Acties van Coöperatie Duurzaam Eiland - voor het
buitengebied van Houten - vind je op de website
www.duurzaameiland.nl.
De jaarlijkse acties van EnergieRijk zijn voor alle
inwoners van de gemeente Houten:
· www.energierijkhouten.nl/heelhoutenindezon
over zonnepanelen op eigen dak (april-oktober);
· www.energierijkhouten.nl/heelhoutenisoleert
over isolatiemaatregelen als HR++glas,
spouwmuur- en vloerisolatie (oktober-maart).
Via www.jouwhuisslimmer.nl/houten kun je je
aanmelden voor een actie. Er volgt een vrijblijvend
gesprek over jouw wensen en mogelijkheden.
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EnERGiEbESpaaRcafÉ
Voor alle vragen rondom energiebesparing,
comfort en duurzaamheid in en om jouw woning.
De energieambassadeurs zijn
telefonisch, online of live beschikbaar
om je informatie te geven.
Scan de qr-code of ga naar:
www.energierijkhouten.nl/energiebespaarcafe

Wladimir Bleuten woont in Schalkwijk in een woning van meer dan honderd jaar oud.

bijna 0 op De meter in ouD huiS

Ook de ruiten zijn vervangen. De meeste ramen zijn voorzien van HD-glas of dubbel glas,
een aantal heeft al HR++ glas.”

Ook een oud huis kun je energiezuinig maken. Dat bewijzen Monica van angeren (74)
en Wladimir bleuten (75) uit Schalkwijk. Ze hebben hun pand van dak tot vloer geisoleerd en wekken met zonnepanelen stroom op. Vroeger betaalden ze maandelijks
ongeveer 220 euro voor elektriciteit en propaangas, nu zijn de energiekosten nog maar
13 euro.

Volgens Wladimir is het moeilijk schatten hoeveel die isolatiemaatregelen bij elkaar kostten.
Dat komt omdat ze alle maatregelen stapsgewijs namen en bovendien vaak in combinatie
met andere broodnodige verbouwingen. Monica: “Toen onze houten vloer ging doorzakken
en we die moesten vervangen, hebben we bijvoorbeeld de vloer gelijk laten isoleren door het
aanbrengen van veertig centimeter schuimbeton en vloerverwarming aangelegd.”

Monica en Wladimir wonen al 46 jaar in de polder. Ze hebben een eensteenshuis van meer
dan honderd jaar oud. Vooral in het begin was het afzien om erin te wonen. Het pand tochtte
aan alle kanten. “Alles ﬂoot en blies”, herinnert Monica zich. Twintig jaar geleden namen
Monica en Wladimir al de eerste energiebesparende maatregelen. Dat deden ze om ﬁjner te
wonen, maar zeker ook om het milieu te helpen. Wladimir werkte voor zijn pensioen als hoogleraar eco-hydrologie aan de Universiteit Utrecht en is nog steeds actief op het gebied van
natuur en milieu. Hij deed onderzoek naar de opslag van CO2 in Siberische veengebieden.
“Ik zag destijds al hoe belangrijk het is om wereldwijd de uitstoot van CO2 te verminderen.”

Vorig jaar deed het echtpaar een van de grootste investeringen: 14.000 euro voor 32 zonnepanelen en een warmtepompboiler en warmtepomp met installatie. Op de warmtepomp
kregen ze 1800 euro subsidie, op de warmtepompboiler 650 euro. Veel van het installatiewerk
deed Wladimir samen met zijn vriend Bert Smit van Coöperatie Duurzaam Eiland. Volgens
Wladimir zijn ze aardig op weg naar 0 op de meter. “Ik schat dat we de laatste investering er
met acht tot tien jaar uit hebben.”

Stapje voor stapje

Het echtpaar pakte hun huis grondig aan. “We isoleerden eerst het dak”, vertelt Wladimir.
“Daarna plaatsten we onder andere een voorzetwand met isolatie tegen de binnenmuren.

huurDer krijgt
Zonnepanelen
Via ViVeSte
huurder Emily van Orsouw (42) wekt
zelf elektriciteit op. Ze kreeg acht
zonnepanelen op haar dak via Viveste.
Maandelijks betaalt ze 32 euro aan
servicekosten voor de panelen. alles
wat ze opwekt, mag ze zelf gebruiken
of leveren aan haar energiemaatschappij. Ze kreeg daardoor 700 euro terug
op haar jaarafrekening. “Da’s een leuk
cadeautje.”
Emily is zangeres, zangdocent en liedjesschrijver. Ze woont samen met haar
echtgenoot en twee tienerdochters in de
wijk De Grassen. In 2019 kreeg het gezin
net als veel andere huurders in Houten het
aanbod van woningcorporatie Viveste om
mee te doen aan een zonnepanelenactie.
Emily en haar man hapten niet gelijk toe.
“We waren wat achterdochtig”, erkent
Emily. “Het klonk eerst te mooi om waar
te zijn.”
Charles Verwimp (59) van Viveste snapt
die aarzeling wel. “Dat komt omdat het
een beetje een lastig verhaal is om uit te
leggen. Per huurder en per woning heb
je verschillen. Ook zijn er meer partijen bij
betrokken. Viveste legt de panelen niet
zelf. Wij werken samen met Wocozon uit
Utrecht. Stichting Wocozon betaalt de
panelen en regelt de hele installatie. Als de
2

Tips

Monica en hij hebben een paar tips voor mensen die net beginnen: “Vraag advies bij organisaties als Coöperatie Duurzaam Eiland. Ga na welke subsidies beschikbaar zijn en kies niet
altijd voor de voordeligste opties. Zo zijn er goedkope warmtepompen die zeer schadelijke
vulmiddelen bevatten.”

panelen eenmaal liggen, betaal je als huurder elke maand een kleine vergoeding. Dat
verrekenen wij in de servicekosten.”

Aardig besparen op energiekosten

Wat huurders vaak niet gelijk snappen: je
kunt met de panelen aardig besparen op je
energiekosten. Emily rekent het voor. “Wij
betalen 384 euro per jaar aan servicekosten
en kregen door gunstige omstandigheden
vorig jaar maar liefst 700 euro terug van onze
energiemaatschappij. Dat is dus een pure
winst van 316 euro.”
De installatie bleek bovendien erg makkelijk.
“Er was geen grote verbouwing voor nodig.
Het installatiebedrijf hoefde alleen een gaatje
in het dak te boren. In twee dagen was alles
gepiept en het leverde ons gelijk veel op. Ik
kan het iedereen aanbevelen.”

Energiecoaches

Emily en haar man dachten al na over zonnepanelen voordat deze actie kwam, maar
ze zelf kopen bleek te duur. Andere energiemaatregelen namen ze wel op eigen houtje.
“Zo hebben we nu overal ledlampen, gebruiken we alleen nog de verwarming in de
huiskamer en kochten we een nieuwe, extra
zuinige afwasmachine en een koelkast.”
Charles Verwimp benadrukt dat je met
vrij eenvoudige maatregelen al veel geld
bespaart. Viveste wil huurders daarmee
helpen en gaat vanaf dit najaar samen met
EnergieRijk Houten energiebespaarcoaches
inzetten. “Zij kunnen huurders straks adviseren en bij mensen thuis al wat kleine klusjes
doen of voordoen. Denk aan radiatorfolie

Charles Verwimp van Viveste (links) en huurder Emily van Orsouw (rechts)

aanbrengen en een borstel op de brievenbus zetten.”
ben je huurder en wil je energiecoach
worden? Meld je aan: info@energierijkhouten.nl.

Houten, Schalkwijk, ’t Goy, Tull en ’t Waal

nationale
DuurZame
huiZenroute
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“je kunt alS onDernemer
eenVouDig beginnen”
Ondernemers vinden het vaak lastig
hun gebouw energiezuinig te maken en
bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak
te leggen. “Dat kost zoveel geld, dat
kan ik nooit terugverdienen.” Technisch
manager chiya Djabar (28) noemt het
een van de grootste misvattingen. Want
veel maatregelen zijn niet duur en leveren je snel geld op.

Wil jij aan de slag om je woning energiezuinig
te maken? Je kunt veel leren van anderen die
al stappen hebben gezet. Huiseigenaren in
heel Nederland en dus ook in Houten, delen
hun ervaring(en). Ze stellen hun woning open
voor bezoekers tijdens de Nationale Duurzame
Huizen Route op zaterdag 30 oktober en
6 november 2021: duurzamehuizenroute.nl

Chiya werkt bij Trajectum Engineering; een
Houtens bureau dat ondernemers onder
andere advies geeft over het toepassen van
energiemaatregelen in nieuwe en bestaande
bedrijfsgebouwen. Trajectum zit nu nog aan
De Molen, maar verhuist volgend jaar naar
een splinternieuw pand vlak bij De Munt. Het
krijgt veel slimme snufjes. “0 op de meter
gaan we niet redden”, zegt Chiya, “Maar we
komen een eind in de richting.”

Jouw huis ook laten zien?

Beginnen met lampen

DuurzameHuizenRoute-gezin

> Trots op wat je al hebt gedaan om
jouw huis duurzamer te maken en
meer vertellen over wat dit je heeft
opgeleverd? Meld dan ook snel jouw
huis aan.
> heb je samen met de buurt of straat
al actie ondernomen voor jullie
duurzame huizen? Meld jullie huizen
aan en maak er samen een gezellige
dag van.

EnergieVoorbeeldWoningen

ken nog tl-buizen hangen. Vervang die door
led-lampen en je bespaart zoveel stroom dat
je binnen een paar maanden je kosten eruit
hebt.

Kijk naar de ‘schil’

Chiya adviseert eerst altijd naar ‘de schil’ van
een bedrijfsgebouw te kijken. “De wanden,
de vloer, het dak en de ramen. Als die schil
niet in orde is, vliegt de warmte zo je pand
uit. Isoleren kun je stapje voor stapje doen
en levert snel resultaat op.” “Nu zoveel
mensen thuiswerken”, zegt Chiya, “is het ook
slim je installatie goed in te stellen. Moeten
alle ruimtes wel dagelijks worden verwarmd
of gekoeld? Heb je nog een oude cv-ketel?
Bereken wat het je oplevert om over te
schakelen op een nieuwe, superzuinige ketel
of zelfs een warmtepomp. Is je budget klein?
Ketels en warmtepompen kun je tegenwoordig makkelijk huren.”

Steeds goedkoper

Als technisch manager adviseert Chiya zowel
kleine als (middel)grote bedrijven. Volgens
hem zijn in elk pand energiemaatregelen te
nemen, zelfs in monumenten. Hij wijst naar
de lampen boven zijn hoofd. “Al doe je alleen
al iets aan de verlichting. Ik zie op veel plek-

Chiya legt uit dat naarmate technieken
meer bewezen raken, het steeds goedkoper
wordt ze toe te passen. “Mooi voorbeeld
zijn zonnepanelen. Voor tien panelen betaal
je tegenwoordig tussen de 2500 en 3000

Zoveel mogelijk grote daken vol leggen met

ZO WERKT ZONNESTROOM

ook duurzaamheidsadviezen aan
particulieren en Verenigingen van
Eigenaren.

5
3

Via de meterkast gaat de stroom
naar apparaten in huis. Apparaten
werken op zelf opgewekte stroom,
stroom van het elektriciteitsnet of
een mengsel van beide.

4

Voorbeeld zonneveld. Lokale omgeving kan
meedenken over de beplantingskeuzen.

Energie opwekken platteland

Zonnepanelen zetten overdag
zonlicht om in gelijkstroom.

2
Lage energierekening
door zelf duurzame
energie op te wekken.

Tip: Trajectum Engineering geeft

zonnepanelen zorgt dat de druk op het platteland beperkt wordt. Heb je een groot dak
waar zonnepanelen op kunnen? Neem eens
contact op met een van de coöperaties. Zij
zijn nauw betrokken bij de lokale ontwikkelingen. Dit regelen via de coöperaties is in het
voordeel van de lokale bevolking. Hiermee
onderscheiden de coöperaties zich van
commerciële investeerders.

Grote daken

1

euro. Binnen acht tot negen jaar heb je die
kosten er al uit.”Wat belangrijk is: “Probeer
waar je kunt samen te werken. Met andere
ondernemers en als je huurt: met de projectontwikkelaar. Maak een meerjarenplan. Wat
kost iets, wat brengt het op? Dat laatste kan
trouwens meer zijn dan je denkt. Om maar
wat te noemen: een groen imago trekt vaak
nieuwe klanten aan en het draagt bij aan een
gezonde en ﬁjne werkomgeving.”

lokaal groene energie opWekken
De Coöperaties Opgewekt Houten en Duurzaam Eiland willen in de eigen omgeving
groene energie opwekken en werken daarbij
samen. Daarvoor zijn veel grote daken nodig.
Ook nemen zij hun rol in bij de opdracht die
in het buitengebied van Houten ligt.

Wist je dat er in Houten ook 40 EnergieVoorbeeldWoningen zijn? De bewoners
delen graag hun ervaringen:
www.energierijkhouten.nl/
energievoorbeeldwoningen.

Chiya Djabar, Trajectum Engineering

Een omvormer zet de
gelijkstroom om in
wisselstroom van het
elektriciteitsnet.

De wisselstroom komt in de meterkast. Die meet de hoeveelheid opgewekte stroom: hoeveel is nodig voor
eigen gebruik en hoeveel gaat terug
naar het elektriciteitsnet?

Voor echt grote opwek zijn vele hectaren
landbouwgrond nodig. Dat betekent nogal
wat voor de bewoners van het buitengebied.
Grond is voor de ene bewoner een verdienmodel terwijl het voor de andere bewoner
een beleefmodel is. Beide uitgangspunten
zijn belangrijk bij het zoeken naar oplossingen. De politiek besloot dat bij het realiseren
van zonnevelden ‘collectief lokaal eigendom’
een hogere waardering krijgt. Hier ligt een
kans voor bewoners.

Hoe betaal je energieprojecten?

Er is geld nodig voor een zonneveld. En
bewoners kunnen meedoen. Wil je meedoen
om het haalbaar te maken, dan horen we dat
graag. Het platteland - 7% van de inwoners
van Houten - ontvangt graag de steun van
de hele Houtense bevolking. Door mee te
doen zorg je dat heel Houten er voordeel van
heeft.
Wil je meer weten, lid worden, investeren
of ben je gewoon kritisch? Laat het ons
weten via cooperatie.duurzaam.eiland@
gmail.com en info@opgewekthouten.nl.
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Coöperatie Duurzaam eiland richt
zich op lokale duurzaamheid op
het eiland van Schalkwijk.
www.duurzaameiland.nl
cooperatie.duurzaam.eiland@gmail.
com
Coöperatie opgewekt houten
stimuleert het gebruik van
duurzame energie.
www.opgewekthouten.nl
info@opgewekthouten.nl
De hoeven energie moedigt
duurzaamheid in de wijk De
hoeven in houten aan.
www.dehoevenenergie.nl
dehoevenenergie@gmail.com

Duurzaam houten is een platform
voor inwoners met informatie over
een groener leven.
www.duurzaamhouten.nl
duurzaam@houten.nl
Duurzaamheidsfonds houten
stimuleert duurzame initiatieven
van inwoners, instellingen en
bedrijven.
www.dfhouten.nl
info@dfhouten.nl
ecowijk mandora is een duurzame
wijk in houten met 36 prachtige,
energiezuinige huizen en een
gezamenlijk buurthuis.
www.ecowijkmandora.nl
ecowijkhouten@gmail.com

SubSiDieS en regelingen
regeling

energierijk houten ondersteunt,
informeert en ontzorgt inwoners
van houten bij het verduurzamen
van hun woning.
www.energierijkhouten.nl
info@energierijkhouten.nl
gemeente houten wil in 2040 geen
aardgas meer gebruiken en een
energie neutrale gemeente zijn.
www.houten.nl
info@gemeentehuis.nl
groen Zonnig houten helpt
huiseigenaren, huurders, scholen
en bedrijven die belangstelling
hebben voor zonnepanelen en
zonnesystemen.
www.groenzonnighouten.nl
houten@groenzonnig.nl

Actuele informatie over
subsidies en regelinge
n op:
ww w.verbeterjehuis.
nl/energiesubsidiew
ijz
er
en
ww w.houten.nl/subsid
ies/subsidie-energies
transitie

Voor Wie en Wat?

SubSiDieS
Subsidieregeling Energietransitie
2020-2025 gemeente Houten

Voor lokale duurzaamheidsinitiatieven en energieprojecten:
· organisatiekosten en samenwerkingsprojecten.

Subsidie Energietransitie
provincie Utrecht

Voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de provincie Utrecht:
· energiebesparing en duurzame energieopwekking bij bewoners;
· stimulering energiebesparing bij bedrijven en maatschappelijke organisaties;
· en andere activiteiten.

Subsidie energiebesparing eigen huis
(SEEH)

Voor Vereniging van Eigenaren (VvE):
· energiebesparende maatregelen: isolatie van dak, spouwmuur, gevel, vloer en glas;
· advies over energiebesparende maatregelen.

Investeringssubsidie duurzame energie
en energiebesparing (ISDE)

Voor particulier en zakelijk:
· warmtenetaansluiting;
· gedeeltelijke teruggave voor zonneboiler of warmtepomp;
· isolatie van dak, spouwmuur, gevel, vloer en glas.

leningen
Nationaal Warmtefonds

Voor woningeigenaren:
· lening voor isolatie van dak, vloer, gevel en glas. En zonnepanelen.

VvE Energiebespaarlening

Voor VvE’s vanaf 8 wooneenheden:
· lening voor isolatie van dak, vloer, gevel en glas. En zonnepanelen.

Energiebespaardepot NHG

Energiebespaarbudget voor elke hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG).

Duurzame Monumenten Lening

Lening voor het verduurzamen van rijksmonumentale woningen en appartementen.

oVerig

!mpaCt houten is een platform
én een projectbureau voor
duurzaam ondernemen.
www.impacthouten.nl
info@impacthouten.nl
Coöperatieve vereniging uWind
stimuleert het gebruik van
duurzame energiebronnen in de
provincie utrecht, windenergie.
in het bijzonder.
www.uwind.nl
uwind@uwind.nl
Woningcorporatie Viveste heeft
een ambitie om 40% Co2 neutrale
woningen te hebben in 2040.
www.viveste.nl/zon
info@viveste.nl
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laat het weten
via
duurzaam@houten.nl
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Duurzaamheidsfonds Houten

Voor inwoners, instellingen en bedrijven uit de gemeente Houten:
· verschillende vormen van financiële bijdragen (gift of lening).

Laag btw-tarief

Bij uitvoer van isolatiemaatregelen een laag btw-tarief over arbeidsloon.

infographic
Hannie van den Berg

Btw terug op zonnepanelen

Voor particulieren:
· Btw terugvragen op aanschaf en installatie van zonnepanelen. Via de Belastingdienst.
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