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ISDE aanvraagprocedure

wanneer de subsidie aanvragen?

Pa rticu lier

Za ke lijk

Aanvragen

1.

: binnen 3 maanden na factuurdatum en ingebruikname van de zonneboiler

: voor het sluiten van de koopovereenkomst van de zonneboiler
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Ga op internet naar de website

httos;//miin,rvo,nlleloket/login-start. html. Log in met

uw DigiD of eHerkenningsmiddel.

Bij de eerste keer inloggen vult u de ontbrekende

gegevens op het getoonde formulier aan; na het

opslaan verschijnt het scherm 'Welkom'.

Ga naar 'Nieuwe aanvraag'.

Kies het formulier'lnvesteringssubsidie duurzame

energie (ISDE)'.
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Formulieren Catalogus

- Za kelijk

- Particulier
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5. Beantwoord de 3 vragen en voer de gegevens van de zonneboiler in zoals aangegeven in de offerte of op de factuur.

6. Voeg de gevraagde bijlagen toe (max. L0 Mb in een van de volgende bestandsindelingen: .jpB, .png, .doc, .pdf en .odt.)

: offerte van de zonneboiler

: factuur en betaalbewijs

7. ln het laatste scherm ondertekent en verzend u het aanvraagformulier

Na uw aanvraag

o U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging via e-mail van het RVO.

o De beslissing op uw aanvraag volgt per email binnen 8 weken na uw aanvraag.

o De betaling van het subsidiebedrag volgt maximaal een week na de beslissing.

Lukt het u niet de aanvraag in te dienen bel dan met ons op 0594 69 79 02. Wij helpen u graag verder.
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