Update 10-1-18

Stappenplan aanvragen subsidie Elga warmtepomp
Stap 1: Vul in op Google “ISDE RVO” of ga direct naar de pagina:
https://mijn.rvo.nl/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde-particulieren

Stap 2: Klik rechts op de pagina op de knop aanvragen.

Stap 3: Klik op DigiD en klik op inloggen
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Stap 4: Log in met uw persoonlijke gegevens. Indien u deze niet bezit is het verstandig deze aan te
vragen op DigiD.nl. U kunt dat doen door op de link onder wachtwoord vergeten te drukken.
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Stap 5: Klik op nieuwe aanvraag:

Stap 6: Klik op Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE):
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Stap 7: Klik op Volgende
Stap 8: Vul de antwoorden in zoals dit geldt voor uw situatie en klik op volgende:

Stap 9: Vul de antwoorden in zoals dit geldt voor uw situatie en klik op volgende:
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Stap 10: Vul alle gegevens in en druk op volgende:

Z.O.Z
Stap 11: Vul de gegevens in wat klopt voor uw situatie ( Zo werkt de elga wel samen met een
anderapparaat en de Toros over het algemeen niet). Hier moet u ook aanvinken of er een ander
verwarmingssysteem aanwezig is.

Stap 12: Vul bij de meldcode de meldcode in die hoort bij de warmtepomp. Als u de meldcode niet
weet, dan kunt u op de knop klikken met drie stipjes naast de invulbalk.
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Dan kunt u in de zoekbalk de term Elga invullen. Er verschijnen nu de volgende meldcode bij de Elga:
KA02548
Let op:
Vanaf 1 februari 2018 gelden nieuwe voorwaarden voor de subsidieregeling van de Elga
warmtepomp.
Voor de actuele voorwaarden kunt u kijken op: http://www.rvo.nl/subsidiesregelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie
Stap 13: Voeg de betaalbewijzen en het bewijs van aanschaf toe en eventuele andere documenten
en klik op volgende (Let op het uploaden kan even duren):

Stap 14: Als alles goed gegaan is ziet u het volgende scherm, voor uw eigen administratie kunt u zelf
een print maken van de indiening (met de knop afdrukken bovenaan).
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Klik hier op naar verzenden en verzend de aanvraag.

Stap 15: Nu hoeft u als het goed is alleen nog maar te wachten totdat de subsidie geregeld is.
Mocht de RVO vragen hebben over uw aanvraag dan wordt er contact met u opgenomen door de
RVO.

