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Eerste hulp bij verduurzaming
De kans is groot dat je als eigenaar of koper van een woning denkt aan verduurzaming. Immers, 
je wilt fijn en comfortabel wonen en zo min mogelijk kwijt zijn aan energiekosten. Wil je stappen 
zetten, maar weet je niet goed hoe en waar te beginnen? 

In deze folder maak je kennis met ons partnerbedrijf Green for you, allround specialisten in het 
verduurzamen van woningen. Van advies en inspecties op locatie tot subsidietips en complete 
uitvoering, Green for you wijst je de weg door het verduurzamingsdoolhof. 

Eén aanspreekpunt, alles in huis
Green for you biedt het gemak van één aanspreekpunt voor het verduurzamen van je woning 
of bedrijf. Up-to-date kennis staat borg voor een degelijk en eerlijk advies. Daarin zijn de meest 
recente producten en technieken meegenomen. Maar een advies, op basis van een deskundige 
inspectie, is slechts één kant van het verhaal. 
Green for you stelt een totaalpakket voor je samen, dat je volledig ontzorgt. Je weet precies wat 
de kosten zijn, hoe snel je je investering terugverdient, en welke tastbare voordelen je realiseert. 
Dat kunnen we nu wel alvast verklappen. Passende verduurzamingsvoorzieningen, afgestemd 
op je woning en de samenstelling van je huishouding, resulteren in:

 %  Lagere maandlasten door meetbaar lagere energiekosten
 %  Een hogere prijs voor je woning door een beter energielabel
 %  Meer wooncomfort
 %  Een woning die klaar is voor de gasloze toekomst
 %  Een bijdrage aan een schonere leefomgeving

Samen staan we sterk
Om de energietransitie te versnellen en woningeigenaren comfort te bieden, werkt Green for 
you samen met een groot aantal specialisten. Denk aan brancheverenigingen voor makelaars en 
taxateurs,  verschillende energieloketten en financiële dienstverleners. 

Dat levert steeds nieuwe inzichten op, waarvan ook jij kunt profiteren. Wist je bijvoorbeeld dat  
je het verduurzamen van je woning mee kunt financieren vanuit je hypotheek? Of dat je een 
voordelige verduurzamingslening kunt aanvragen op www.energiebespaarlening.nl?

Je bestaande of aan te kopen woning verduurzamen is een zinvolle investering. Je verlaagt je 
woonlasten, verhoogt de waarde van je woning  en draagt bij aan een groene toekomst.  
Hoe doe je dat? Bespreek je wensen en plannen met de adviseurs van Green for you.

Green for you ontzorgt!
 %  One-stop shop voor alle relevante verduurzamingsproducten
 %  Gratis advies over het verduurzamen van je woning
 %  Aanvragen van eventuele gemeentelijke vergunning voor zonnepanelen
 %  Heldere offerte en begrijpelijk financieringsplan
 %  Uitvoering door erkende installateurs 
 %  Aangesloten bij Stichting Garantiefonds ZonZeker
 %  Afhandeling btw-teruggave en subsidies
 %  Aanvraag nieuw energielabel na oplevering voorzieningen



De nieuwste producten en technieken 
onder één dak
Green for you adviseert op basis van eigen ervaringen met de nieuwste producten en technieken.  
Voor de uitvoering is een landelijk netwerk van monteurs beschikbaar, die goed vertrouwd zijn 
met de installatie- en onderhoudseisen. Zelf energie opwekken of je woning effectief isoleren? 
Bij Green for you vind je alle benodigdheden onder één dak.

Zonnepanelen
Zelf elektriciteit opwekken en direct besparen op je energiekosten. Snelle btw- 
teruggave maakt investeren in zonnepanelen extra aantrekkelijk.

Spouwmuur, vloer-en dakisolatie
Resultaat: direct meer wooncomfort en een forse besparing op de energiekosten. 
Bij een relatief lage investering.

Glas
Heeft je woning enkel glas of dubbel glas van een eerdere generatie? Vervanging 
door HR-glas levert direct een serieuze energiebesparing op en zorgt voor meer 
comfort in de woning.

Warmtepomp
Nederland wordt gasloos, de warmtepomp is een duurzaam alternatief. Het type 
pomp hangt af van je woonsituatie en persoonlijke wensen. Investeren in een  
warmtepomp levert een toekomstbestendige woning op betaalt zich extra snel 
terug dankzij goede subsidieregelingen.

Zonneboiler
Dag duur gas, welkom gratis zon. Met een zonneboiler beschik je over een duurzame 
voorziening voor het verwarmen van water. Dankzij subsidie is een zonneboiler een 
dankbare investering.

Laadpaal voor elektrische auto’s
Steeds meer Nederlanders kiezen voor elektrisch rijden. Goed voor je portemonnee, 
goed voor het milieu. Een eigen laadpaal is een praktische en lucratieve investering, 
zeker in combinatie met zonnepanelen.



Ga voor een  
persoonlijk financieringsplan
Voorzieningen om je woning te verduurzamen, kun je op meerdere manieren financieren. Gezien 
de lage rentestand van dit moment is het zeer rendabel om spaargeld om te zetten in duurzaam 
wonen. Er zijn ook voordelige leningen beschikbaar voor verduurzaming. Vraag ernaar bij je  
financieel adviseur. 
Ga je een woning kopen? Dan kan je makelaar of financieel adviseur je meer vertellen over het 
onderbrengen van de financiering van energiebesparende voorzieningen in je hypotheek. Een 
extra budget van € 9.000,- is mogelijk. Door de lange looptijd valt je investering zeer voordelig uit.

De verduurzaming van je woning slim gefinancierd
Sinds 2018 is de hoogte van hypothecaire leningen beperkt tot 100% van de waarde van de  
woning. Voor de verhuizing, inrichting en financieringskosten heb je eigen geld nodig. Echter,  
als je investeert in verduurzaming kun je 6% extra lenen, bovenop de woningwaarde. Leen je 
met jouw inkomen al maximaal voor de aankoopprijs? Ook dan krijg je 6% extra financierings-
ruimte, tot een limiet van € 9.000,-. 
Het meenemen van verduurzamingsplannen en –investeringen in je hypotheek pakt altijd  
gunstig uit. Oordeel zelf.

Lagere maandlasten
Je smeert je investering uit over meerdere jaren. Tegenover de geringe extra hypotheekkosten 
staat een aanzienlijk besparing op je maandlasten door lage energiekosten. 

Rentekorting
Hypotheekrentes zijn altijd lager dan de rentes op andere leningen. Daardoor vallen de  
maandelijkse kosten van je investering extra gunstig uit. Bovendien krijg je bij sommige  
hypotheekverstrekkers extra rentekorting op duurzame investeringen. Vraag ernaar bij je  
onroerend goed adviseur of financieel adviseur.

Ook zonder plan
Bij het afsluiten van je hypotheek hoef je niet direct te weten welke producten je koopt en laat 
installeren om je woning te verduurzamen. Dat mag ook later. In sommige gevallen kun je zelfs in 
je lopende hypotheek, als je (nog) niet gaat verhuizen, een extra duurzaamheids- 
lening onderbrengen. Vraag je adviseur naar de mogelijkheden.



Geen hypotheek, wel verduurzamen? 
Groen lenen pakt voordelig uit
Energiebespaarlening Nationaal Warmtefonds
Als particuliere woningeigenaar kun je profiteren van de Energiebespaarlening. De rente is laag, 
je betaalt geen afsluitkosten en je kunt desgewenst kosteloos versneld aflossen. In veel gevallen  
is de rente aftrekbaar van de Inkomstenbelasting. Sinds juli 2021 kun je de lening online aan-
vragen op www.energiebespaarlening.nl. 

Duurzaamheidslening gemeenten
Diverse gemeenten bieden duurzaamheidsleningen aan om inwoners aan te moedigen hun  
woning te verduurzamen en de financiële drempels te verlagen. Vraag ernaar bij je gemeente.

Bankleningen
Ook banken bieden in toenemende mate tegen voordelige voorwaarden leningen aan om  
verduurzamingsplannen waar te maken. Over het algemeen is de rente dan wel wat hoger dan 
bij de speciale Energiebespaarlening of bij hypotheken.



Profiteer optimaal van subsidies
Er zijn verschillende subsidies en aanvullende faciliteiten die het nog aantrekkelijker maken om 
te investeren in duurzaamheidsoplossingen. In het advies en financieringsplan dat Green for you  
na een deskundige inventarisatie voor je maakt, zijn de subsidiemogelijkheden die op jouw in-
vestering van toepassing zijn opgenomen. Zo kun je een goede afweging maken. Hieronder vind 
je de bestaande regelingen.

Teruggave btw
Bij de aanschaf van zonnepanelen, kun je direct de volledige 21% btw terugvragen. 

Lager btw-tarief op arbeid
Voor een aantal isolatiemaatregelen geldt een verlaagd btw-tarief op de werkzaamheden van de 
installateur.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
Voor de aanschaf en installatie van warmtepompen en zonneboilers kun je extra subsidie  
aanvragen. Kijk voor de mogelijkheden en spelregels op www.isde.nl.

Subsidies van gemeenten
Ook je eigen gemeente kan je vaak helpen met een extra subsidie. Vraag ernaar bij het  
gemeenteloket.

Wil je vooraf weten voor welke subsidies je mogelijk in aanmerking komt om je verduurzamings- 
ambities waar te maken en je energiekosten aanzienlijk te verlagen? Neem contact op met 
een adviseur van Green for you. Bel 088 024 1090, mail info@greenforyou.nl of gebruik het 
formulier op www.greenforyou.nl/contact



Familie Jacobs gaat 
verduurzamen
“We hebben een woning aangekocht uit  
bouwjaar 1973, met energielabel E. Onze  
hypotheekadviseur wees ons op de EBV.  
Deze energiebesparende voorziening is een 
bedrag dat je in je hypotheek extra kunt  
meefinancieren voor het verduurzamen van 
 je woning.” 
“Het voordeel was snel duidelijk: lagere  
maandlasten door besparing op gas en  
elektra, meer wooncomfort, en een hogere 
prijs als we de woning later willen verkopen. 
En o ja, je draagt ook een steentje bij aan het 
stoppen van de klimaatverandering.”

‘Op het juiste spoor’
“Onze hypotheekadviseur zetten ons op het spoor van Green for you. Hij zei: ‘die kunnen je echt 
ontzorgen in het volledige traject dat best ingewikkeld is’. Green for you nam contact met ons op 
voor een eerste adviesgesprek en bracht de situatie en onze wensen vervolgens gedetailleerd in 
kaart gebracht.” 
“Aan de hand van het adviesgesprek kregen we een voorlopige offerte voor vloer-, spouw- en 
dakisolatie en voor het aanbrengen van zonnepanelen. De totale bruto investering zou ongeveer 
uitkomen op € 14. 999,-. Daar zeiden ze eerlijk bij dat het bedrag na de inspectie nog iets anders 
kon uitvallen.”

‘Een mooie besparing’
“De bruto investering van € 14.999,- zou ons maandelijks in totaal € 72,38 kosten, bij een looptijd 
van twintig jaar en een rente van 1,5%. De besparing op gas en elektriciteit werd berekend op 
zo’n € 135,- per maand. Zo konden we dus een mooie besparing realiseren van ongeveer € 65,- 
per maand.”
“Op de aanschaf van meerdere isolatieproducten en zonnepanelen kregen we ook subsidies 
en het voordeel van btw-teruggave. Dat scheelde ons in totaal € 2.999,-. Het bedrag zou na de 
oplevering op onze rekening worden gestort. We konden de financiering er eerder mee aflossen, 
maar we konden er ook iets anders mee doen voor de woning. Green for you heeft dit allemaal 
kosteloos afgehandeld.”

‘Rentekorting dankzij energielabel A+’
“Naast de maandelijkse besparing was er nóg een voordeel. Na de uitvoering van de maatrege-
len zouden we recht hebben op een rentekorting op de hypotheek omdat we van energielabel 
E naar A+ gingen. Daarvoor hoefden we alleen het rapport naar onze hypotheekverstrekker te 
sturen. Een fluitje van een cent.” 
“Uiteindelijk zijn we akkoord gegaan met de offerte onder voorbehoud van financiering. De 
sleuteloverdracht van de woning stond gepland over vier maanden. Gelukkig kon Green for you 
de woning al eerder inspecteren in samenspraak met de huidige bewoners. Dit heeft ervoor 
gezorgd dat Green for you direct aan slag kon met het verduurzamen van onze nieuwe woning!”



 info@greenforyou.nl

 +31 (0) 88 024 1090
 (ma-vr, 09.00 - 17.00)

 Bisonspoor 3002-B309 
 3605 LT Maarssen
 (Let op: alleen postadres!)

Green for you


