
Stappenplan aanvraag ISDE-subsidie 
(zakelijk) (Duur: 8-13 weken x2) 

 

1. Ga naar https://eloket.dienstuitvoering.nl/  

 

2. Log in met E-Herkenning, dit kan met 2+ of met 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i.  

3. Wanneer u bent ingelogd 

selecteert u nieuwe 

aanvraag. 

4. Selecteer ISDE-aanvraagformulier 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Vervolgens komt u in het scherm 

van introductie en kunt u volgende 

selecteren. 

6. In het scherm formulier aanmaken 

selecteert u de punten die op de 

afbeelding hiernaast te zien zijn. 

 

5. Vervolgens komt u in het scherm van 

introductie en kunt u volgende 

selecteren. 

6. In het scherm formulier aanmaken 

selecteert u de punten die op de 

afbeelding hiernaast te zien zijn. 

4. Selecteer ISDE-aanvraagformulier 2022. 

3. Wanneer u bent 

ingelogd selecteert u 

nieuwe aanvraag. 

1. Ga naar https://eloket.dienstuitvoering.nl/  

 

2. Log in met E-Herkenning, dit kan met 2+ of met 3. 

 

Wilt u de aanvraag én de vaststelling 

toch door ReHeat laten behandelen? 

Stuur dan de offerte en een ingevuld 

ISDE-aanvraagformulier! 

(Handtekening is vereist) 

Let op! Voor de opdracht moet het 

aanvraagformulier worden verstuurd. 

Dus stuur het formulier en de offerte 

vóór de opdracht. 

Nadat de boiler geplaatst is stuurt u de 
factuur en het betalingsbewijs 
. 
Administratie@Reheat.nl 
Kosten zijn €120. 

https://eloket.dienstuitvoering.nl/
https://eloket.dienstuitvoering.nl/


7. Vervolgens komt u in een  
scherm waar u gegevens van  
uw bedrijf moet invoeren. 
Voer deze in en selecteer bij 
type organisatie MKB-onder 
neming (klein) in. 
8. Vervolgens kunt u uw contact 
gegevens als aanvraag invoeren 
en kunt u daarna volgende  
selecteren. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Wanneer u in het volgende 

scherm komt selecteert u de opties 

die voor u van toepassing zijn. 

9A. Wanneer uw woning of gebouw 

voor 2018 is gebouwd kunt u de 

subsidie niet aanvragen. 

10. Wanneer u Zonneboiler 

selecteert komt er verwachte 

aankoopdatum en verwachte 

installatiedatum in beeld. U kunt 

deze invoeren. 

11. Wanneer u de data heeft 

ingevoerd drukt u op toevoegen 

onder de kop ‘adressen’. 

 

7. Vervolgens komt u in een  
scherm waar u gegevens van  
uw bedrijf moet invoeren. Het kan 
zijn dat de gegevens al zijn ingevuld. 
Voer deze in en selecteer bij 
type organisatie MKB-onder 
neming (klein) in. 
 
8. Vervolgens kunt u uw contact 
gegevens invoeren en kunt u daarna 
volgende selecteren. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. U kunt uw adresgegevens 

invoeren, zonneboiler selecteren en 

vervolgens op toevoegen drukken. 

13. U komt nu in het scherm waarbij 

u de meldcode kunt invoeren. 

Selecteer de drie punten die bij het 

invoer vak van de meldcode staat. 

14. Zoals hieronder op de afbeelding 

te zien is kunt u de meldcode die op 

de offerte staat invoeren, voer de 

voor u geldende meldcode in. 



 

 

 

 

 

15. Wanneer u de aanvraagcode 

heeft ingevoerd vult het systeem 

het verder automatisch in en hoeft u 

alleen nog het aantal installaties in 

te voeren. Vervolgens klikt u op 

volgende 

15a. Wanneer u verschillende 

installaties heeft drukt u nogmaals 

op meldcode toevoegen en herhaalt 

u stap 13 en 14  

16. Vervolgens komt u in het scherm waarin u uw offerte kan toevoegen. Selecteer toevoegen 

en selecteer de offerte waarvoor u de aanvraag doet. Daarna klikt u op volgende. 

17. Tot slot kunt u de aanvraag 

ondertekenen en verzend u de 

aanvraag. U krijgt daarna de optie 

om uw aanvraag uit te printen en te 

downloaden. 


