
Geld lenen voor energiebesparing ? 
Bij onvoldoende eigen geld voor energiebesparende maatregelen kan een lening worden afgesloten 
voor bv een warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen, gevel-, spouwmuur-, dak- en vloerisolatie en 
HR++ beglazing. 

Via de hypotheek: dit verschilt per bank, informeer bij uw bank 
- Huizenkopers kunnen vaak tot 106 % van de woningwaarde lenen voor verduurzaming 
- Koop je een huis en wil je investeren in energiebesparende maatregelen of koop je een huis dat 

al energiezuinig is, dan kun je bij de meeste geldverstrekkers een hogere hypotheek afsluiten. 
Dit extra bedrag komt dan bovenop de maximale hypotheek die gebaseerd is op jouw inkomen. 
o Voor nog uit te voeren energiebesparende investeringen max. € 9.000 extra lenen. 
o Voorwaarden o.a. minimaal brutogezinsinkomen van € 33.000. Het extra geleende bedrag 

wordt buiten de inkomenstoets gehouden. 
- Energiebespaarbudget als je nog niet weet welke maatregelen je wilt nemen 
- Rentekorting bij een duurzaam huis 
- Duurzame hypotheek 

Energiebespaarlening  
De Energiebespaarlening is een lening van het Nationaal Warmtefonds, een fonds van de  
Rijksoverheid. Voor energiebesparende maatregelen in bestaande woningen. 

In ’t kort: max. € 25.000, looptijd 7-20 jaar, rente afhankelijk van de looptijd. De lening wordt als 
aflopend krediet gemeld bij BKR. Er zijn voorwaarden aan verbonden. 

Groene leningen: informeer bij uw bank 
Er zijn enkele banken die leningen voor verduurzaming van bestaande eigen woningen verstrekken.  

Duurzaamheidslening 
Vul in de Energiesubsidiewijzer je woonplaats in en ontdek onder 'leningen' of jouw gemeente de 
lening aanbiedt. Met de Duurzaamheidslening kun je bij je gemeente tegen een gunstig tarief geld 
lenen om je woning energiezuinig te maken. 

In ’t kort: € 2.500 - 25.000, looptijd gekoppeld aan de hoogte van de lening. Er zijn voorwaarden 
verbonden. Gunstig: geen afsluitkosten, boetevrij aflossen. 

Leningen voor energiebesparing zijn vaak te combineren en aan te vullen met subsidie! 

Of toch investeren met eigen geld?  
Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal rekende uit dat het rendement van bv spouwmuurisolatie 
met de huidige lage spaarrente vergelijkbaar is met een rente van 11 % op een spaarrekening. Twijfel 
je wat je gaat doen met je spaargeld: sparen, aflossen, beleggen of investeren in energiebesparende 
maatregelen? Ga dan naar de rekenhulp 'Sparen, aflossen of beleggen' van Startpunt Geldzaken.  

Bronnen: 

https://www.eigenhuis.nl/energie/financieel/geld-lenen-voor-energiebesparing#/ 

https://ecdurabel.nl/subsidies/ 


