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ISDE: Zakelijk
Investeringssubsidie Duurzame Energie
Uitleg van de regeling

DOEL De regeling Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) stimuleert 
investeringen in duurzame energie. Zakelijke gebruikers die een 
energie-investering doen in zonneboilers, warmtepompen, 
biomassaketels en pelletkachels kunnen een bedrag per apparaat 
ontvangen. 

 Om een keuze te maken is een apparatenlijst opgesteld. De apparaten 
op deze lijst komen in aanmerking voor subsidie. Deze lijst wordt 
continu aangevuld met nieuwe merken en types. Dit gebeurt na 
controle en goedkeuring van nieuw gemelde apparaten.



VOOR WIE BESTEMD?  Dit onderdeel van de regeling is bestemd voor zakelijke gebruikers. 
Zakelijke gebruikers zijn zelfstandig ondernemers, bedrijven, 
verenigingen van eigenaren (VVE’s), woningcorporaties, ondernemers 
in de land- en tuinbouw, maatschappen, stichtingen en verenigingen.

HOOGTE SUBSIDIE De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort 
zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en de 
energieprestatie. De exacte bedragen staan in de apparatenlijsten.

VOORWAARDEN Bij de aanvraag gelden als belangrijkste voorwaarden:
 U komt in aanmerking voor subsidie als u van plan bent 1 of 

meerdere apparaten aan te schaffen, die voldoen aan de 
(technische) eisen.

 Het apparaat wordt in Nederland geïnstalleerd.
 U bent eigenaar van de investering.
 U neemt het apparaat binnen 12 maanden na de goedkeuring 

(verlening) van de subsidie in gebruik.

DE AANVRAAG  U mag pas een verplichting aangaan, nadat u de subsidie heeft 
aangevraagd. D.w.z. u mag nog geen koopovereenkomst zijn 
aangegaan op het moment dat de subsidie wordt aangevraagd.

DYNOVA Dynova kan voor u het aanvraagtraject van de ISDE begeleiden. Dit 
betekent het indienen van het aanvraagformulier. Wij beoordelen dan 
direct of uw investering voldoet aan de technische eisen, maar wellicht 
ook nog voor een andere subsidie in aanmerking kan komen.
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