Aanvragen ISDE subsidie
Deze handleiding is van toepassing op de Ecolution, de Optima en Spaarpomp.
Wanneer je een Inventum warmtepomp hebt gekocht, kun je ISDE subsidie aanvragen. Om hiervoor in
aanmerking te komen, moet je de warmtepomp reeds gekocht en geplaatst hebben. Deze handleiding
helpt je de ISDE subsidie aan te vragen. Houd de volgende informatie bij de hand. Factuur, foto van de
geplaatste installatie, foto/ gegevens van het typeplaatje en het betalingsbewijs.
Het typeplaatje van de Ecolution is te vinden aan de onderzijde van het toestel.

Het typeplaatje van de Optima is te vinden aan de rechterkant van het toestel, naast de aansluitingen
van de twee kanalen.

Het typeplaatje van de Spaarpomp is op de filtersleuf achter de klep aangebracht.

Stap 1
Het aanvragen van de ISDE subsidie
Ga naar http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie
Kies: aanvragen particulieren of aanvragen zakelijke klanten

Let op! Wanneer je meerdere producten hebt aangeschaft die in aanmerking komen voor de ISDE
subsidie, moet je deze apart aanvragen.

Stap 2
Aanvragen
Klik op aanvragen (in onderstaand voorbeeld is particulieren gebruikt)

Stap 3
Inloggen
Log in op eLoket en vul het aanmeldformulier in. Klik op opslaan en daarna door sluiten. Ben je een
ondernemer, dan log je in op eHerkenning. Ben je een particulier, dan log je in met DigiD.

Stap 4
Aanmelden
Vul je gegevens in en klik op opslaan.

Stap 5
Introductie
Na het invullen van je eHerkenning of DigiD kom je terecht op de introductiepagina. Lees de
introductie door en klik op volgende.

Stap 6
Kom ik in aanmerking
Vul de vragen in en klik op volgende. Wil je de introductie nog een keer lezen of heb je informatie
gemist, klik dan op vorige.

Stap 7
Formulier aanmaken
Vul de vragen in en klik op volgende. Wil je de introductie nog een keer lezen of heb je informatie
gemist, klik dan op vorige.

Stap 8
Formulier invullen

Vul je gegevens in en klik op opslaan, gevolgd door volgende. Controleer je gegevens door te kiezen
voor controleren. De juiste meldcode vind je in bovenstaande tabel. Vul voor de Spaarpomp de
volgende meldcode in: KA11861. Dit doe je door bij het veld ‘meldcode apparaat’ de optie ‘overig’ in te
vullen. Selecteer vervolgens de optie ‘lucht-water < 3,5 kW! Bij ‘Toelichting’ vermeld je de meldcode.

Stap 9
Toevoegen bijlagen
Voeg je betaalbewijs toe als bijlage en klik vervolgens op opslaan, gevolgd door volgende. Om je
gegevens te controleren kies je voor controleren.
Een betaalbewijs kan een factuur zijn, maar ook een bankafschrift in combinatie met een offerte.
Hiervan kan een foto, scan of screenshot gemaakt worden. De volgende informatie moet goed
zichtbaar zijn:
o
o
o
o

Omschrijving van het product, onder andere het typenummer
Naam van merk/ fabrikant
Het bedrag en de datum van de betaling
Indien beschikbaar, de meldcode van het product (zie type apparaat)

Stap 10
Formulier controleren
Wanneer het formulier correct is ingevuld, klik je op naar verzenden. Na deze aanvraag neemt RVO
de aanvraag in behandeling.

