Stappenplan aanvraag ISDE-subsidie
(particulier) (8-12 weken)
Wilt u het toch door ReHeat laten
behandelen?
Stuur dan de factuur, een betalingsbewijs en
een ingevuld ISDEaanvraagformulier!(Handtekening is vereist)
De subsidie moet binnen 6 maanden na
plaatsing aangevraagd worden.
Administratie@Reheat.nl
Kosten zijn €60
1. Ga naar
https://eloket.dienstuitvoering.nl/
2. Log in met uw DigiD.
3. Selecteer nieuwe aanvraag.

4. Selecteer vervolgens ISDEaanvraagformulier 2022.

5. Vervolgens selecteert u de opties
die in de afbeelding links zijn
geselecteerd. Let op! U kunt alleen
de subsidie aanvragen als de boiler
geïnstalleerd en betaald is.

6. U komt nu in het scherm dat rechts
in de afbeelding staat.
7. U vult hier de benodigde gegevens
in wanneer deze nog niet zijn
ingevoerd. Zo ook de IBAN en BIC.
8. Bij de correspondentieadres gelijk
aan bezoekadres voert u de optie in
die voor u geldt.
9. Vervolgens drukt u op volgende.

10. U komt nu in het scherm dat links
in de afbeelding staat.
11. U vult hier uw adres in en het type
woning waarvoor u de subsidie
aanvraagt.
12. Vervolgens krijgt u de optie om de
vraag, ‘Is de woning voor 1 januari
2018 gebouwd?’ te beantwoorden.
Het is noodzakelijk dat uw woning
voor januari 2018 is gebouwd.
13. Vervolgens selecteert u
zonneboiler bij duurzame
energieproductie en klikt u op
toevoegen.

14. U krijgt de optie om te bevestigen
of het installatiebedrijf in Nederland of
in het buitenland gevestigd is.
15. Vervolgens voert u het KvKnummer van het installatiebedrijf in.
Wanneer dit een buitenlands bedrijf is
voert u het equivalent van het KvKnummer van het land in.
16. Daarna kunt u de aankoopdatum
en de installatiedatum van de
zonneboiler invoeren.

17. U kunt de meldcode toevoegen door op de 3 punten te klikken in het invul vak van meldcode.
18. U komt nu in het scherm in de afbeelding hierboven. U kunt de desbetreffende meldecode
invoeren en zo toevoegen.
19. Vervolgens selecteert u volgende.

20. In het volgende scherm kunt u uw factuur en betalingsbewijs toevoegen. Het betaalbewijs
onder betaalbewijs en de factuur onder het bewijs van aanschaf. Ook kunt u eventuele bestanden
toevoegen die de aankoop toelichten.

21. Nadat u op volgende heeft geklikt selecteert u de verklaring en ondertekening en kunt u de
aanvraag ondertekenen en verzenden.
22. U kunt vervolgens de aanvraag uitprinten en downloaden.

