
Energiebesparing 
 
 

 

Hoe kan ik het voordeligst mijn huis isoleren? 

Met vloerisolatie, gevelisolatie, dakisolatie of dubbel glas kunt u geld besparen. Bovendien blijft het 
warmer in huis. De overheid helpt u om energie te besparen door btw-tarieven te verlagen en goedkope 
leningen mogelijk te maken.  

Isolatiemaatregelen kiezen 

Breng eerst in kaart welke isolatie al in uw woning aanwezig is. Dat bepaalt welke maatregelen voor uw huis het 
meest geschikt zijn. Met een kleine investering kunt u al snelle winst behalen. Bijvoorbeeld door: 

 naden en kieren aan te pakken; 

 cv-leidingen in onverwarmde ruimten te isoleren; 

 folie achter uw radiatoren te plakken. 

Een grotere investering is nodig voor de isolatie van spouwmuur, gevel, vloer en dak. 

Soorten isolatie 

U kunt uw huis op de volgende manieren isoleren: 

 Vloerisolatie  

Ongeveer 15% van de warmte in huis ontsnapt via de vloer op de begane grond. Goede vloerisolatie 
bespaart energie. 

 Gevelisolatie  

De gevel is een muur die grenst aan de buitenlucht. Bij gevelisolatie wordt aan de binnenzijde of 
buitenzijde isolatie aangebracht. Daardoor verliest de woning minder warmte. 

 Spouwmuurisolatie  

Goedkoper dan gevelisolatie is spouwmuurisolatie. Een spouwmuur is een buitenmuur die bestaat uit 
twee stenen muren met daartussen een ruimte (spouw) van 4 tot 6 centimeter. 

http://www.milieucentraal.nl/themas/energie-besparen/isoleren-en-besparen/gevelisolatie/spouwmuurisolatie


 Dakisolatie of vlieringisolatie  

Ongeveer 30% van de warmte in huis gaat via het dak verloren. U kunt aan de binnenzijde of buitenzijde 
van het dakbeschot van een pannendak isolatiemateriaal (laten) aanbrengen. 

 Isolatie door dubbel glas  

Er zijn verschillende soorten dubbel glas met verschillende isolatiewaarden.  

Subsidies en regelingen voor isolatie woning 

Gaat u uw huis isoleren? Dan kunt u gebruik maken van verschillende regelingen en subsidies: 

 Op energiesubsidiewijzer.nl kunt u zien voor welke maatregelen u subsidie kunt krijgen. 

 U kunt een beroep doen op het Nationaal Energiebespaarfonds. Via dit fonds kunt u een goedkope 
'energiebespaarlening' krijgen. 

 Er geldt tot 1 januari 2015 een verlaagd btw-tarief voor onderhoud en renovatie van uw woning. Daar 
valt isolatie ook onder. 

Goede ventilatie in geïsoleerde woning 

Als u uw huis isoleert, moet u zorgen voor goede ventilatie. Dit zorgt ervoor dat de concentratie radon in huis niet 
te hoog wordt. Blootstelling aan radon kan longkanker veroorzaken. 

Andere vragen en antwoorden 

 Hoe kan ik energie besparen in mijn koopwoning?  

 Hoe kan ik energie besparen in mijn huurwoning? 

 

http://www.energiesubsidiewijzer.nl/
http://www.ikinvesteerslim.nl/
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/diensten_6_btw/werkzaamheden_aan_woningen/verbouwen_en_herstellen/
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Binnenmilieu/Radon
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energiebesparing/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-energie-besparen-in-mijn-koopwoning.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energiebesparing/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-energie-besparen-in-mijn-huurwoning.html

