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INVESTERINGSSUBSIDIE DUURZAME ENERGIE 2019 (ISDE)
De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft u een tegemoetkoming bij de aankoop van een
Panasonic warmtepomp. De regeling is voor zowel particuliere als zakelijke gebruikers.
De Rijksoverheid stimuleert Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en
meer duurzame warmte. Dit bespaart energie en dringt de CO2-uitstoot terug.
De ISDE regeling is voor:
• particulieren;
• buitenlandse particulieren met bijvoorbeeld een (vakantie)woning in Nederland;
• zelfstandig ondernemers, woningcorporaties en bedrijven;
• zakelijke partijen uit het buitenland die een apparaat in Nederland installeren;
• gemeenten, provincies, openbaar lichaam als marktpartij of eigenaar of huurder van een
roerende of onroerende zaak.

Voorwaarden ISDE particuliere gebruikers
Om in aanmerking te komen voor ISDE moet aan u bepaalde voorwaarden voldoen. Op deze pagina
leest u welke dat zijn.
• U heeft een geldig Burgerservicenummer (BSN).
• U heeft het apparaat na 1 januari 2016 aangeschaft. Met de aanschafdatum bedoelen wij de
datum waarop de koopovereen- komst is gesloten. (Let op! Niet de datum van betaling).
• Binnen 6 maanden na installatie van het apparaat heeft u een subsidieaanvraag ingediend.
• U heeft de investering al gedaan voordat u een subsidieaanvraag doet. Dat betekent dat het
apparaat bij aanvraag van de subsidie al is betaald en geïnstalleerd.
• Het apparaat is nieuw aangeschaft; u heeft een bewijs van aanschaf en u heeft een
betaalbewijs; het is uw eigendom.
• Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd.
• Een apparaat voor een nieuwbouwwoning komt niet in aanmerking als deze nodig is om aan de
wettelijke EPC-eis te voldoen.
Zie ook de veelgestelde vraag ISDE en de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) berekening?.
• Uw subsidieaanvraag valt onder de voorwaarden die gelden op het moment dat u uw
subsidieaanvraag indient.
• U mag het apparaat niet verwijderen binnen een jaar na de datum van de beslissing.
• Per 1 januari 2019 moet de aanvrager een bewijs aanleveren dat de apparaten geïnstalleerd
zijn door een deskundige installateur.
Dit bewijs kan bijvoorbeeld een factuur van een installateur of aannemer zijn.

Voorwaarden ISDE zakelijke gebruikers
Voor aanvragers uit de zakelijke markt gelden eigen voorwaarden voor de subsidieaanvraag.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

U heeft een geldig KvK-nummer.
U mag nog geen koopovereenkomst zijn aangegaan wanneer u subsidie aanvraagt.
U laat het apparaat in Nederland installeren.
Een apparaat voor een nieuwbouwwoning komt niet in aanmerking als deze nodig is om aan de
wettelijke EPC-eis te voldoen. Zie ook de veelgestelde vraag ISDE en de Energie Prestatie
Coëfficiënt (EPC) berekening?.
U bent eigenaar van de investering.
U krijgt nooit meer subsidie dan het maximumbedrag in de verleningsbeschikking.
U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de subsidievaststelling verwijderen.
U neemt het apparaat binnen 12 maanden na de goedkeuring (verlening) van de subsidie in
gebruik. Het kan voorkomen dat dit niet lukt binnen deze termijn.
Wilt u uitstel? Meld dit schriftelijk bij RVO.nl onder opgaaf van de reden van vertraging en de
geplande realisatiedatum. U overlegt daarbij een (kopie) koopovereenkomst van het te
subsidiëren apparaat. RVO.nl kan eenmalig uitstel verlenen voor de realisatie. Daarbij geldt de
voorwaarde dat er concreet uitzicht bestaat op realisatie binnen een afzienbare en afgesproken
termijn. Wanneer het project is gerealiseerd vraagt u de vaststelling aan.
Subsidie aanvragen voor meer dan 1 apparaat? Dat mag. Maar u doet 1 subsidieaanvraag per
categorie.
Gemeenten, provincies en openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke
regelingen kunnen in de hoedanigheid van marktpartij of als eigenaar of huurder van een
roerende of onroerende zaak subsidie aanvragen.
Per 1 januari 2019 moet de aanvrager een bewijs aanleveren dat de apparaten geïnstalleerd
zijn door een deskundige installateur

APPARATENLIJST PANASONIC AQUAREA WARMTEPOMPEN

Kit naam
KIT-ADC03HE5
KIT-ADC03HE5B
KIT-ADC05HE5
KIT-ADC05HE5B
KIT-ADC07HE5
KIT-ADC07HE5B
KIT-ADC09HE5
KIT-ADC09HE5B
KIT-ADC09H9E8
KIT-ADC12H9E8
KIT-ADC16H9E8
KIT-AXC09H9E8
KIT-AXC12H9E8
KIT-AXC16H9E8
KIT-AQC09H9E8
KIT-AQC12H9E8
KIT-AQC16H9E8
KIT-WC03H3E5
KIT-WC05H3E5
KIT-WC07H3E5
KIT-WC09H3E5
KIT-WC09H3E8
KIT-WC12H9E8
KIT-WC16H908
KIT-WXC09H3E5
KIT-WXC09H3E8
KIT-WXC12H9E8
KIT-WXC16H9E8
KIT-WQC09H3E8
KIT-WQC12H9E8
KIT-WQC16H9E8
WH-MDC05H3E5
WH-MDC07H3E5
WH-MDC09H3E5
WH-MXC09H3E5
WH-MXC09H3E8
WH-MXC12H9E8
WH-MXC16H9E8

Buitenunit

Binnenunit
All-in-one High Preformance
WH-UD03HE5-1
WH-ADC0309H3E5
WH-UD03HE5-1
WH-ADC0309H3E5B
WH-UD05HE5-1
WH-ADC0309H3E5
WH-UD05HE5-1
WH-ADC0309H3E5B
WH-UD07HE5-1
WH-ADC0309H3E5
WH-UD07HE5-1
WH-ADC0309H3E5B
WH-UD09HE5-1
WH-ADC0309H3E5
WH-UD09HE5-1
WH-ADC0309H3E5B
WH-UD09HE8
WH-ADC0916H9E8
WH-UD12HE8
WH-ADC0916H9E8
WH-UD16HE8
WH-ADC0916H9E8
All-in-one T-CAP
WH-UX09HE8
WH-ADC0916H9E8
WH-UX12HE8
WH-ADC0916H9E8
WH-UX16HE8
WH-ADC0916H9E8
All-in-one T-CAP Quiet
WH-UQ09HE8
WH-ADC0916H9E8
WH-UQ12HE8
WH-ADC0916H9E8
WH-UQ16HE8
WH-ADC0916H9E8
Bi-bloc High Preformance
WH-UD03HE5-1
WH-SDC03H3E5-1
WH-UD05HE5-1
WH-SDC05H3E5-1
WH-UD07HE5-1
WH-SDC07H3E5-1
WH-UD09HE5-1
WH-SDC09H3E5-1
WH-UD09HE8
WH-SDC09H3E8
WH-UD12HE8
WH-SDC12H9E8
WH-UD16HE8
WH-SDC16H9E8
Bi-bloc T-CAP
WH-UX09HE5
WH-SXC09H3E5
WH-UX09HE8
WH-SXC09H3E8
WH-UX12HE8
WH-SXC12H9E8
WH-UX16HE8
WH-SXC16H9E8
WH-UQ09HE8
WH-SQC09H3E8
WH-UQ12HE8
WH-SQC12H9E8
WH-UQ16HE8
WH-SQC16H9E8
Mono bloc
WH-MDC05H3E5
WH-MDC07H3E5
WH-MDC09H3E5
WH-MXC09H3E5
WH-MXC09H3E8
WH-MXC12H9E8
WH-MXC16H9E8

Meldcode Subsidiebedrag
KA07490
KA07494
KA07491
KA07495
KA07492
KA07496
KA07493
KA07497
KA10268
KA10269
KA10270

€ 1.700
€ 1.700
€ 1.800
€ 1.800
€ 1.900
€ 1.900
€ 1.900
€ 1.900
€ 2.200
€ 2.300
€ 2.500

KA10265
KA10266
KA10267

€ 2.200
€ 2.500
€ 2.900

KA13514
KA13515
KA13516

€ 2.200
€ 2.500
€ 2.900

KA01503
KA01504
KA06175
KA06176
KA08305
KA08306
KA08307

€ 1.700
€ 1.800
€ 1.900
€ 1.900
€ 2.200
€ 2.300
€ 2.500

KA10274
KA08302
KA08303
KA08304
KA10271
KA10272
KA10273

€ 2.200
€ 2.200
€ 2.500
€ 2.900
€ 2.200
€ 2.500
€ 2.900

KA11659
KA11660
KA11661
KA12892
KA12893
KA12894
KA12895

€ 1.700
€ 1.900
€ 1.900
€ 2.200
€ 2.200
€ 2.500
€ 2.900

Kit naam
PAW-DHWM80ZNT
PAW-DHWM100ZNT
PAW-DHWM120ZNT
PAW-DHW100W
PAW-DHW150W
PAW-DHWM200A
PAW-DHWM300A
PAW-DHWM300AE

Buitenunit

Binnenunit
Warmtepompboiler
PAW-DHWM80ZNT
PAW-DHWM100ZNT
PAW-DHWM120ZNT
PAW-DHW100W
PAW-DHW150W
PAW-DHWM200A
PAW-DHWM300A
PAW-DHWM300AE

Meldcode
KA01537
KA01538
KA01539
n.n.b.
n.n.b.
KA01540
KA01541
KA01542

Subsidiebedrag
€ 1.250
€ 1.250
€ 1.250
n.n.b.
n.n.b.
€ 1.250
€ 1.250
€ 1.250

