Stappenplan aanvragen subsidie Toros Vision warmtepomp
Stap 1: Ga naar http://www.rvo.nl
Stap 2: Klik op Subsidies & Financiering

Stap 3: Klik op subsidies indienen aan de rechterkant van de pagina

Stap 4: Klik op “Inloggen met DigiD”:

Stap 5: Log in met uw DigiD gegevens. Indien u deze niet heeft kunt u deze aanmaken bij
www.DigiD.nl

Stap 6: U ziet als het goed is onderstaand scherm. Indien dit niet zo is, kan het zijn dat u een scherm
ziet waarin u uw gegevens moet invullen. Vul deze dan in en druk op opslaan. Indien u onderstaand
scherm ziet, klik dan op “Nieuwe aanvraag”.

Stap 7: Klik op “Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)”

Stap 8: Klik op “Volgende”.

Stap 9: Beantwoord de vragen in het scherm zoals geldt voor uw situatie en klik op “Volgende”. In de
meeste gevallen komt dit neer op het onderstaande beeld:

Stap 10: Beantwoord de vragen in het scherm zoals geldt voor uw situatie en klik op “Volgende”. In
de meeste gevallen komt dit neer op het onderstaande beeld:

Stap 11: Vul de uw persoonlijke gegevens in zoals deze voor u gelden en klik op “Volgende”.

Stap 12: Vul de vragen in zoals deze voor uw situatie gelden. Indien u nieuwbouw selecteert geldt de
volgende regel: “U kunt alleen subsidie aanvragen voor apparaten die Energie Prestatie Coëfficiënt
(EPC) aanvullen. De EPC is de maat voor energiezuinigheid en ligt vast in de norm NEN 7120,
Energieprestatie van gebouwen. De huidige EPC-eis voor woningen is 0,4. De EPC voor
utiliteitsgebouwen hangt af van de gebruiksfunctie.” Normaliter komt het resultaat op deze vragen
neer op onderstaande afbeelding.

Stap 13: Vul de meldcode in voor uw warmtepomp. U kunt deze bij Techneco opvragen, maar
wellicht is het nog makkelijker om het zelf op te zoeken door op de
-knop te drukken.
Hierdoor krijgt u het volgende scherm. Type in het vak bij “Zoek Criteria”, Techneco in. Hierdoor ziet
u alle warmtepompen van Techneco. Voor de Toros Vision warmtepompen, beginnen de
warmtepomptypenummers met TV en eindigen op PT,PX,XT of XX en vervolgens de
vermogensklasse.

Dubbelklik vervolgens op de meldcode en deze wordt automatisch voor u ingevuld, waardoor u
onderstaand beeld krijgt (In dit geval een TVPT 9 warmtepomp). Vul ook de datum in waarop de
warmtepomp in gebruik is genomen:

Stap 14: U dient nu de aanschaf- en betaalbewijzen toe te voegen. U kunt dit doen door op
“Toevoegen” te klikken. Dit onderdeel is verplicht. Bij het bewijs van aanschaf geldt de volgende
regel: “Het bewijs van aanschaf dient minimaal de datum van aanschaf, de naam van de verkopende
partij en de meldcode of het merk en type apparaat te bevatten. Bij voorkeur ook de naam van de
kopende partij.” Bij het betaalbewijs geldt de volgende regel: “Staat op het betaalbewijs niet om wat
voor type apparaat het gaat? Stuur dan een document mee waar dit wel wordt genoemd.
Bijvoorbeeld een factuur. Voeg dit toe aan Overige bijlage.” Indien u alles heeft toegevoegd, klik dan
op “Volgende”.

Stap 15: Klik op “Naar Verzenden”
Stap 16: Controleer uw aanvraag en vink onderstaand vinkje aan, maar alleen als u ook inderdaad
voldoet aan de gegevens zoals vermeld in het desbetreffende vakje. Op 10-01-2017 zag dit er als
volgt uit:

Stap 17: Klik op opslaan om de aanvraag op te slaan (Let op: Dit kan hierna niet meer, dus doe dit nu
indien gewenst). Klik vervolgens na het controleren van uw gegevens op “Ondertekenen en
Verzenden”.
Stap 18: Nu hoeft u in principe alleen nog maar te wachten op antwoord van de RVO of zij de
aanvraag goedkeuren ja of nee.

