Offertes aanvragen
Als u de video’s hebt bekeken van de voorlichtingsavond op 15 juni 2020 dan weet u dat we
in een strak tijdpad zitten om nog voor de natte tijd in oktober alle daken weer waterdicht te
krijgen. Vooral de verwerking van de aanvragen van de verzilver- en verduurzamingslening
vergt veel tijd. De gemeente doet er naar alle waarschijnlijkheid 3 weken over en Svn zegt er
maximaal 5 weken voor nodig te hebben. Dus mogelijk pas na acht weken na de aanvraag
hebt u zekerheid over of u de lening u gegund wordt. Als u de lening binnen een week
aanvraagt dan heeft u mogelijk pas in de laatste weken van augustus zekerheid en kunt u
ertoe over gaan de opdracht(en) tot renovatie en verduurzaming te geven.
Ook als u geen lening wilt aanvragen, maar zelf voor financiering zorgt, is het zaak snel over
offertes te beschikken en de opdracht te geven. De aannemer kan dan starten met zijn
voorbereidingen en gaat het project lopen. Als de aannemer snel beschikt over een flink
aantal opdrachten, zal hij zijn voorbereidingstraject op kunnen starten.
Door de aannemer wordt u dan ook binnenkort uitgenodigd om de offerte op te komen
maken voor de daken, de goten en eventueel ook voor de zonnepanelen.
Als u ook in aanmerking wil komen voor de subsidie SEEH waarbij minimaal twee
isolatiemaatregelen genomen moet worden, dan adviseer ik u zo snel mogelijk aan Roel
Hodes (rbhodes@ziggo.nl) te laten weten dat u belangstelling heeft voor vloer-of
bodemisolatie. Binnen korte tijd wordt er dan een afspraak met u gemaakt om een offerte
bij u thuis op te maken.
Zodra u twee offertes in huis heeft, kunt u de lening naar uw keuze aan gaan vragen en kunt
u nadat u de laatste factuur hebt betaald, de subsidie aanvragen. De SEEH subsidie is tijdelijk
verhoogd (tot 31 december 2020). Niet duidelijk is nog steeds met welk percentage, maar
ook zonder die verhoging komt u met een vloer- of bodemisolatie en de dakisolatie in
aanmerking voor een subsidie van ongeveer € 1400,-.
Nadat u de offerte of offertes binnen heeft, kunt u ertoe over gaan om de lening aan te
vragen. Binnen enkele dagen stuurt Roel Hodes diegenen die hebben aangegeven gebruik te
willen maken van de leningen een handleiding toe die u kunt gebruiken om de lening aan te
vragen. Het aanvraagproces van de lening kunt u altijd weer beëindigen. Dus eigenlijk vragen
we van u snel te bepalen wat u zou willen en dat vast te leggen in offertes, hiermee snel de
lening aan te vragen en dan pas te beslissen of u het echt wil. Dat is eigenlijk best raar maar
we winnen er een paar weken mee.
Pas nadat u de offerte hebt ondertekend, bent u verplichtingen aangegaan.
Met vriendelijke groeten,
Paul Triepels, Energie-N,
Frits Jongbloets
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