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Overzicht van eenvoudige energiebesparende maatregelen subsidieregeling 

Impuls VerduurSAMEN2030 versie 2021 

 Maatregel Toelichting en specifieke voorwaarden per maatregel 

Ledlamp Gloei- en halogeenlampen vervangen door ledlampen. Een ledlamp 
is 90% zuiniger dan een gloeilamp en verbruikt 85% minder stroom 
dan een halogeenlamp. Minimaal energielabel A++ (vanaf 1 
september 2021 is dit energielabel A). Max. 3 per aanvraag. 

Energiemeter Meet hoeveel stroom een apparaat of een groep apparaten 
verbruikt als deze aan of op stand-by staat. Max. 1 per aanvraag. 

Tijdschakelklok Zorgt ervoor dat elektrische apparaten automatisch in- of 
uitschakelen op de tijd die ingesteld wordt. Max. 3 per aanvraag. 

Energieverbruiksmanager Leest via een kabel of digitaal (op afstand) de energiemeter uit en 
geeft feedback over het energieverbruik. Bespaart gemiddeld 3% op 
gas en 4% op stroomverbruik. Max. 1 per aanvraag. 

Radiatorfolie Radiatorfolie is het meest zinvol bij een radiator tegen een 
buitenmuur die niet of matig is geïsoleerd. Met radiatorfolie 
ontsnapt er minder warmte via de buitenmuur naar buiten.  

Leidingisolatie/bandagefolie Isoleren van CV-leidingen en warmwaterleidingen in onverwarmde 
ruimtes om onnodige warmteafgifte te beperken. 

Kozijnfolie (niet raamfolie) Folie dat je over het kozijn voor het raam plakt en dat als het ware 
een tweede laag ‘glas’ vormt waartussen een stilstaand laagje lucht 
zit. Bijvoorbeeld Tesa Moll. Raamfolie valt hier niet onder. 

PU-schuim Isolatiemateriaal dat gespoten kan worden in gaten, scheuren en 
andere oppervlakken die bijdragen aan warmteverlies. 

Tochtstrip/tochtband Aan te brengen bij de kieren bij ramen, deuren en het kruipluik om 
tocht en warmteverlies te voorkomen.  

Brievenbusborstel Borstel die de brievenbus afsluit om warmteverlies te beperken. 

Tochtborstel onder de 
buitendeuren 

Borstel die de onderkant van buitendeuren afsluit om 
warmteverlies te beperken. 

Deurdranger/deurveer Dichte deuren in huis voorkomen warmteverlies. Max. 3 per 
aanvraag. 

Radiatorventilator Met een radiatorventilator is je huis sneller warm met minder 
energie. Het is een klein apparaat met ventilatoren dat je met 
magneten aan de onderkant van de radiator klikt. Max. 3 per 
aanvraag. 

Thermostaatknop voor 
radiator 

Bespaart t.o.v. gewone radiatorkraan. Let op: Niet toe te passen in 
een kamer waar de thermostaat zit. 

Waterzijdig inregelen Het optimaal inregelen van een verwarmingsinstallatie door het 
inregelen van de aanvoer- en retourtemperatuur en/of 
volumestromen en/of de waterkwaliteit (vuilafscheider 
aanbrengen). 

Pompschakelaar 
vloerverwarming 

Alleen van toepassing als je een vloerverwarming hebt met een 
vloerverwarmingspomp. De pompschakelaar bespaart energie 
omdat het onnodig pompen voorkomt. 
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Slimme thermostaat Helpt om je huis energiezuinig te verwarmen. Moet over de 
volgende functionaliteiten beschikken: 
- Zelflerend opwarmen. Met zelflerend opwarmen leert de 
thermostaat om je woning zo efficiënt mogelijk op te warmen. 
- Modulerend stoken. Als de slimme thermostaat de cv-ketel 
modulerend kan aansturen brandt de ketel minder hard als er 
minder warmte nodig is. Je cv-ketel verwarmt dan efficiënter. 
- Klokprogramma dat je zelf kan programmeren. Veel slimme 
thermostaten beschikken ook over zelflerend klokprogramma. Dat 
is prima mits je het ook zelf kan instellen. Zelf instellen kan meer 
besparing opleveren omdat het nauwkeuriger is. 

Waterbesparend mondstuk 
of doorstroombegrenzer 
voor waterkraan (perlator) 

Bespaart warm water en dus energie. 

Waterbesparende 
douchekop 

Bespaart warm water en dus energie. Max. 7,2 liter water per 
minuut (volgens KIWA methodiek) 

Thermostaatmengkraan Bespaart warm water en dus energie. Doordat de temperatuur 
goed instelbaar is verlies je minder warm water tijdens het instellen 
van de juiste temperatuur. 

- Glaswol (plaat en rol) 
- Steenwol (plaat en rol) 
- PIR-platen 
- EPS-platen 
- XPS-isolatieplaten 
- Dakisolatie pakket 
(Kingspan) 

Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rdwaarde). 
Dak tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. 
Bodem kruipruimte ten minste Rd 3,5. Voorzetwand ten 
minste Rd 2,5. 
Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden 
aangevuld. De aanwezige plus extra isolatie moeten samen 
bovenstaande isolatiewaarden opleveren. 

- Dampremmende folie 
voor 
isolatiewerkzaamheden 
- Vochtregulerende folie 
(klimaatfolie) voor 
isolatiewerkzaamheden 

Kan nodig zijn bij isolatiewerkzaamheden. 

Thermo tape / Alu tape 
voor 
isolatiewerkzaamheden 

Nodig bij isolatiewerkzaamheden 

 

 


