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FRIESE ENERGIEPREMIE 2013-2015
Inwoners van Fryslân kunnen bij SNN subsidie aanvragen voor het energiezuiniger maken van
hun woning. De Friese Energiepremie is een van de projecten van het programma Duurzame
Energie en de investeringsagenda Wurkje Foar Fryslân.

 Wilt u een aanvraag indienen voor de Friese Energiepremie? Klik hier. Wij adviseren u om
eerst deze informatiepagina zorgvuldig te lezen voordat u begint met uw aanvraag.

Beschikbaar budget zonneboiler:

Beschikbaar budget overige maatregelen:

Energiebesparende maatregelen

De Friese Energiepremie geldt voor:
gevelisolatie met een hoge isolatiewaarde (R ≥ 2.5)
dakisolatie met een hoge isolatiewaarde (R ≥ 2.5)
vloerisolatie met een hoge isolatiewaarde (R ≥ 2.5)
spouwmuurisolatie met een hoge isolatiewaarde (R ≥ 1.3)
HR++ glas inclusief kozijnen (U ≤ 1,2 of een spouw ≥ 15 mm.)
zonneboiler

Let op: bodem- en kruipruimte isolatie vallen onder de maatregel vloerisolatie. Hier kunt
u dus subsidie voor aanvragen.

Eerst een ontvangstbevestiging, dan een verplichting aangaan!

U komt in aanmerking voor subsidie als u nog geen verplichting bent aangegaan voor de
ontvangst van de aanvraag. Een verplichting aangaan is bijvoorbeeld een opdracht geven.
Plaatst u daarom geen handtekening op een offerte voordat u van ons een
ontvangstbevestiging heeft ontvangen. Maatregelen die al uitgevoerd zijn komen dus niet voor
subsidie in aanmerking.
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Subsidiebudget en verdeling

Het subsidiebudget voor de subsidieregeling Friese Energiepremie bedraagt € 11,2 miljoen.
Hiervan is € 1,4 miljoen beschikbaar voor zonneboilers. De verdeling gaat op volgorde van
binnenkomst van de subsidieaanvragen. Er geldt een maximum subsidiebedrag van € 2.400 per
woning.

Hoogte van de premie

Aanvragen en meer informatie

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland voert de subsidieregeling uit. Meer informatie over
het aanvraagproces vindt u hier. 
Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag verder. U kunt ons bereiken op telefoonnummer (050)
522 4924 op werkdagen van 9.00-17.00 uur.
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