bouwen in Arnhem
UW HUIS EN HET MILIEU
In deze flyer vindt u informatie over en
suggesties voor een duurzame (nieuwbouw)woning. U vindt deze informatie ook op www.
arnhem.nl/Inwoners/wonen_en_milieu/uw
huis en het milieu.
Informatie over duurzaam wonen
Praktische informatie voor woningeigenaren en huurders vindt u bij:
•
•
•
•
•
•

Arnhemse energieloket bij REIJE: www.rijnenijsselenergie.nl
Vereniging Eigen huis: www.eigenhuis.nl/energie
Woonbond voor huurders: www.woonbond.nl/energie-besparen
VvE Belang, Vereniging van Eigenaren: www.vvebelang.nl/energieloket
Milieu Centraal: www.milieucentraal.nl/Energie-besparen
Buurtinitiatieven: www.buurtenoverenergie.nl en www.bloeiinarnhem.nl

Tips om energie te besparen en duurzaam op te wekken
Voor verschillende hulpmiddelen die u ondersteunen in het energiezuiniger
maken van uw woning, energiezuiniger te leven en te kiezen voor
zonnestroom kijkt u op:
•
•
•
•
•

www.energielabelatlas.nl en www.woningdossier.nl
www.bespaartest.nl en www.verbeteruwhuis.nl
www.arnhem.nl/warmtebeelden
www.zonatlas.nl/arnhem
www.energieinbeeld.nl

Duurzaam wonen en bouwen in Arnhem

Duurzaam wonen en

Duurzaam bouwen met GPR
Door uw woning duurzaam te (ver)bouwen krijgt u een energiezuinige, gezonde,
comfortabele woning die gebouwd is met respect voor het milieu. Vindt u dit ook
belangrijk?
Vraag dan uw aannemer/architect gebruik te maken van GPR, www.gprgebouw.nl.
Gemeente Arnhem verstrekt een gratis sublicentie en geeft gratis advies duurzaam
bouwen. Meer informatie over duurzaam bouwen in Arnhem:
• www.arnhem.nl/Inwoners/wonen_en_milieu/Kopen_huren_en_kavels/duurzaam_		
uw_huis_bouwen
Uw woning energieneutraal
Het wordt steeds aantrekkelijker om je nieuwe of huidige woning extra goed te
verduurzamen en zo comfortabel en toekomstbestendig te maken dat je geen
of een heel lage energierekening overhoudt. Voor inspiratie en ondersteuning
kijk op:
• www.huisvolenergie.nl
• www.onshuisverdienthet.nl en www.onshuisverdienthet.tv
• www.stroomversnelling.nl
• www.dnaindebouw.com.
Subsidies en financiën
Door gebruik te maken van subsidies en financieringsmogelijkheden worden de
energieinvesteringen sneller terugverdiend. Een overzicht:
• Duurzaamheidslening - gemeente Arnhem:
www.arnhem.nl/stad_en_wijken/projecten/energie_made_in_arnhem/lening_		
voor_zonnepanelen
• Landelijke subsidie voor duurzame energie - warmte (ISDE):
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie
• Landelijke Energiebespaarlening (lening energiemaatregelen):
www.ikinvesteerslim.nl
• Extra hypotheek (e 9.000,- - € e 27.000,-):
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopwoning/inhoud/nieuwe-regelshypotheek
• Laag BTW tarief isoleren (6%) en BTW-teruggave bij aanschaf zonnepanelen: 		
www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/zonnepanelen-kopen/		
btw-op-zonnepanelen-terugvragen
• Overzicht energiesubsidies: www.energiesubsidiewijzer.nl
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