
Uitleg	  aanvraagprocedure	  Energiebesparing	  eigen	  huis	  	  	  
Het	  aanvragen	  van	  de	  subsidie	  Energiebesparing	  eigen	  huis	  gaat	  geheel	  online.	  U	  kunt	  uw	  aanvraag	  
via	  het	  eLoket	  van	  de	  Rijksdienst	  voor	  Ondernemend	  Nederland	  indienen.	  	  	  

Wij	  ondersteunen	  u	  graag	  bij	  het	  aanvragen	  van	  de	  subsidie.	  Hieronder	  vindt	  u	  een	  stappenplan	  voor	  
het	  aanvragen	  van	  de	  subsidie.	  	  	  	  

Heeft	  u	  nog	  vragen	  over	  de	  subsidieaanvraag	  of	  komt	  u	  er	  niet	  uit?	  Neem	  dan	  contact	  met	  ons	  op	  en	  
wij	  helpen	  u	  verder;	  isolatie@smartpower.nl	  	  

Stappenplan	  	  

1.   U	  dient	  naar	  het	  eLoket	  van	  de	  RVO	  te	  gaan.	  Dit	  loket	  is	  gemakkelijk	  te	  bereiken	  via	  deze	  link:	  	  	  	  	  
www.goo.gl/4HR5mZ	  	  	  	  
	  

2.   Binnen	  het	  eLoket	  klikt	  u	  op	  ‘Inloggen’	  bij	  het	  middelste	  blok,	  dus	  inloggen	  met	  DigiD.	  U	  zult	  
daarna	  onderstaand	  scherm	  zien.	  Hier	  logt	  u	  in	  met	  uw	  gegevens.	  	  	  	  

	  

DigiD	  is	  noodzakelijk	  voor	  uw	  aanvraag.	  Heeft	  u	  dit	  niet?	  Aanvragen	  kan	  via	  www.digid.nl.	  U	  krijgt	  
dan	  een	  brief	  thuis	  met	  een	  activeringscode.	  Deze	  code	  dient	  online	  ingevuld	  te	  worden.	  Daarna	  kunt	  
u	  inloggen	  met	  DigiD.	  	  	  

3.	  	  In	  het	  vervolgscherm,	  na	  het	  inloggen,	  wordt	  u	  gevraagd	  uw	  gegevens	  aan	  te	  vullen.	  Vul	  uw	  
gegevens	  aan	  en	  klik	  op	  Opslaan.	  Sluit	  vervolgens	  het	  scherm	  en	  log	  opnieuw	  in	  bij	  het	  eLoket	  (zie	  
stap	  1	  voor	  de	  link).	  	  

	  



4.   Als	  u	  opnieuw	  ingelogd	  bent,	  zult	  u	  onderstaand	  scherm	  zien.	  Klik	  bovenin	  op	  ‘Nieuwe	  
aanvraag’.	  Er	  verschijnt	  nu	  een	  lijst	  met	  allerlei	  subsidies	  die	  u	  aan	  kunt	  vragen.	  Kies	  voor	  
‘Subsidie	  energiebesparing	  eigen	  huis	  –	  woningeigenaren’.	  	  	  	  	  	  

	  

5.   U	  komt	  nu	  in	  het	  aanvraagproces	  terecht,	  zoals	  hieronder	  te	  zien.	  Vul	  alle	  gevraagde	  
gegevens	  naar	  waarheid	  in,	  voeg	  de	  gevraagde	  bijlages	  toe	  en	  klik	  op	  ‘Verzenden’.	  Uw	  
aanvraag	  is	  ingediend!	  

	  


