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Aanvulling Productenlijst Waardebonnen Energiebesparing 
Voor projecten in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik 

Woningen (RREW) 
Versie 13-7-2021 

 
Milieu Centraal heeft onderstaande lijst van producten opgesteld voor RREW-waardebonnen, 
waarmee consumenten energiebesparende producten kunnen aanschaffen. Het gaat om producten 
die naar het oordeel van Milieu Centraal energie besparen en voldoen aan de doelstelling van de 
RREW-subsidieregeling.  

 

Maatregelen aangebracht door bedrijven 

 
De voorwaarden die gesteld worden aan de isolatiewaarden zijn conform de regeling Subsidie 
energiebesparing eigen huis, uitgevoerd door RVO. 
 

Productsoort/productcategorie Toelichting 

Zonnepanelen Door zonnepanelen op je dak te laten plaatsen, wek je zelf 
duurzame stroom op. Voor het plaatsen van 
zonnepanelen is van belang je dak in goede staat is en 
(grotendeels) vrij van schaduw is. In geval van 
gedeeltelijke schaduw zijn micro-omvormers een 
oplossing. De opbrengst van zonnepanelen is het grootst 
als ze onder een ideale hoek (35 à 40 graden) op het 
zuiden gericht liggen. Bij ligging op het oosten of westen is 
de opbrengst bij deze hellingshoek ongeveer 20 procent 
lager.   

Spouwmuurisolatie ten minste Rd 1,1 
[m2K/W] 
 

Bij woningen gebouwd tussen 1920 en 1975 is vaak sprake 
van een niet-geïsoleerde ruimte tussen de binnen- en 
buitenmuur (spouwmuur). Deze ruimte kan gevuld 
worden met een isolatiemateriaal. Een gecertificeerd 
bedrijf zal uw spouw altijd eerst onderzoeken op 
mogelijke koudebruggen: plekken waar de kou van de 
buitenlucht wordt doorgegeven aan de binnenmuur, 
bijvoorbeeld door resten van metselspecie. 
Het gecertificeerde bedrijf zal u verder u goed adviseren 
en garantie geven op het resultaat.  

Vloerisolatie ten minste Rd 3,5 [m2K/W] Wanneer zich onder de vloer voldoende kruipruimte 
bevindt (tenminste 35 cm tussen onderkant balken en 
bodem kruipruimte) kun je aan de onderkant van de vloer 
isolatiemateriaal laten aanbrengen.  
Vraag het isolatiebedrijf om op de bodem van de 
kruipruimte een dampremmende folie van kunststof (PE) 
te leggen. Zo wordt het isolatiemateriaal niet vochtig en 
blijft het goed werken. 
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Bodemisolatie ten minste Rd 3,5 [m2K/W] Bij bodemisolatie ligt het isolatiemateriaal op de bodem 
van de kruipruimte. Het isoleren van de bodem van de 
kruipruimte geeft minder energiebesparing en 
comfortverbetering dan isolatie aan onderkant (uitgaande 
van dezelfde isolatiewaarde). Het is een geschikte optie 
als de onderkant van je vloer door een te lage of 
ontoegankelijke kruipruimte niet mogelijk is.  

Dakisolatie ten minste Rd 3,5 [m2K/W] Je dak kan op verschillende manieren geïsoleerd worden. 
Het beste resultaat geeft isolatie aan de buitenkant, dit 
gebeurt meestal in combinatie met een dakrenovatie. 
Maar isolatie aan de binnenzijde is ook een goede 
mogelijkheid.  
Isoleren is ook nuttig als je de zolder niet verwarmt. 

HR++ glas met maximale U waarde 1,2 
W/m²K 
 
Tripleglas met maximale U-waarde 0,7 in 
combinatie met isolerende kozijnen met 
maximale U waarde van 1,5 W/m² K 

HR++ glas en triple glas isoleert veel beter dan enkel glas 
of gewoon dubbel glas. Zijn je kozijnen aan vervanging 
toe? Ga dan voor nieuwe isolerende kozijnen met triple 
(driedubbel) glas. Wil je alleen het glas vervangen? Kies 
dan voor HR++ , of triple glas als dat mogelijk is in het 
bestaande kozijn. 

Mechanische ventilatiebox met 
gelijkstroommotor. 

Ongeveer 3 van de 10 huizen hebben mechanische 
ventilatie. Moderne ventilatieboxen met een 
gelijkstroommotor zijn een stuk energiezuiniger dan de 
ventilatieboxen die in het verleden werden toegepast.  

Hybride warmtepomp Je huis duurzaam verwarmen met minder aardgas: dat kan 
met een hybride warmtepomp. De hybride warmtepomp 
werkt op stroom. Je koppelt hem aan je cv-ketel. De 
warmtepomp zorgt voor een groot deel van de warmte in 
huis. De cv-ketel springt bij als het buiten heel koud is en 
zorgt voor je warme water in de badkamer en keuken. Je 
kunt de warmtepomp aansluiten op je huidige cv-ketel of 
op een nieuwe ketel. Heeft jouw huis overal iets van 
isolatie (in dak, gevel én vloer) en dubbel glas? Dan kun jij 
meteen aan de hybride warmtepomp. 

 

Afgenomen diensten van derden 

 

Productsoort/productcategorie Toelichting 

Een energieadvies aan huis Dit energieadvies dient te zijn gegeven door een in het 
kader van het RRE project aan de gemeente verbonden 
partij. 

Een EPA advies aan huis Dit advies dient te zijn gegeven door een gecertificeerd 
EPA adviseur.  

 


