
Voorwaarden
Voucheractie voorwaarden Winst uit je woning
Door een voucher in te wisselen verbindt u zich zowel aan de Algemene Voorwaarden van Winst uit je woning: Samen inkopen BV (‘Winst uit je woning’) welke zijn 
gedeponeerd bij de KvK onder nummer 30288571, eveneens gepubliceerd op https://winstuitjewoning.nl/actie/voorwaarden/, van welke voorwaarden wij u op 
verzoek een exemplaar toezenden, alsook de voucheractie voorwaarden zoals deze hieronder omschreven zijn:

Inleidend
1. Deze actie is naar aanleiding van de specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik opgezet door uw Gemeente, in samenwerking met Winst uit je woning. 

Met deze actie wil de Gemeente stimuleren dat particuliere huiseigenaren van bestaande woningen energiebesparende maatregelen treffen. Naast onderhav-
ige voorwaarden is op deze actie de ‘Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen’ van uw Gemeente van toepassing.  

2. Voucher: het unieke nummer/ de tekstcode zoals deze kenbaar is gemaakt bij brief aan bewoners/huiseigenaren van participerende gemeenten.
3. Vouchercode: een door de gemeente of Winst uit je woning uitgegeven unieke code die eenmalig recht geeft op een restitutie binnen deze regeling. 
4. Declarant: de natuurlijk persoon, zijnde huiseigenaar van een bestaande woning binnen de Gemeente, aan wie een voucher is gezonden en door- of namens wie 

de voucher met de overige gevraagde gegevens wordt ingediend.

Geldigheid
4. Een voucher is uitsluitend inwisselbaar voor energiebesparende maatregel(en) en/of diensten die worden uitgevoerd/toegepast in, aan of op de bestaande 

woning van de aanvrager.
5. Een voucher is uitsluitend inwisselbaar door- of namens de Declarant aan wie Winst uit je woning en/of de Gemeente de voucher heeft doen toekomen. 
6. De voucher heeft een beperkte geldigheid en is uitsluitend in te wisselen vanaf het moment dat de bewonersbrief met hierin de voucher kenbaar is gemaakt aan 

de desbetreffende huiseigenaar, tot en met uiterlijk 31 december 2020.
7. Per bestaande woning en per Declarant kan maximaal één voucher worden ingewisseld. Een aanvraag kan meerdere maatregelen en/of diensten bevatten, 

zolang deze de waarde van de voucher maar niet overstijgen.
8. De voucher is uitsluitend geldig voor gekochte producten en diensten waarvan door Milieu Centraal is vastgesteld dat zij een energiebesparend effect hebben, 

wat blijkt uit de aanwezigheid van het product (of de productgroep) of de dienst op de ‘Productenlijst Vouchers Energiebesparing - Regeling Reductie Ener-
giegebruik’ zoals is opgenomen in de subsidieregeling van de Gemeente waarbinnen de bestaande woning gelegen is. Declarant dient desgevraagd te kunnen 
aantonen dat het gekochte product voldoet aan deze eisen. Indien het product niet voldoet aan de gestelde eisen zal geen restitutie plaatshebben. 

9. De voucher geeft recht op een vergoeding ter waarde van de gekochte goederen of diensten, met een maximumbedrag dat benoemd wordt op het uitgiftebewijs 
van de voucher. Indien het totaalbedrag van de gekochte goederen hoger is dan de waarde van de voucher, zal er slechts tot het maximumbedrag van de voucher 
uitbetaald worden.

10. Iedere voucher is eenmalig bruikbaar. Wordt niet het gehele bedrag ineens gedeclareerd, dan komt het restbedrag te vervallen.
11. De voucher is slechts inwisselbaar als waarde van de gekochte goederen of diensten het minimumbedrag zoals vermeldt in de subsidieregeling van de Ge-

meente waarbinnen de bestaande woning gelegen is overstijgt. 
12. De voucher is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties, vouchers en andere acties van het verkooppunt.
13. De voucher is niet overdraagbaar of aanpasbaar en niet inwisselbaar voor geld.

Wijze van declareren
14. De energiebesparende producten dienen eerst door Declarant te worden gekocht en kunnen vervolgens, gebruik makende van de voucher, worden gedeclareerd.
15. De voucher is uitsluitend inwisselbaar en geldig voor producten die zijn gekocht bij een (web)winkel die in Nederland is gevestigd.
16. Declareren kan uitsluitend door de unieke code van de ontvangen voucher in te voeren in het daarvoor bestemde veld op https://winstuitjewoning.nl.
17. Tijdens het declareren van de gekochte goederen dient Declarant een aantal gegevens over te leggen, onder meer om een spoedige en correcte verwerking van 

de aanvraag mogelijk te maken en het recht op restitutie te kunnen verifiëren:
a. Volledige naam en adresgegevens
b. Contactgegevens telefoon, mobiel en/of email
c. IBAN-rekeningnummer waarop het bedrag na positieve verificatie gestort zal worden
d. De gekochte producten
e. Foto (of fysieke kopie) van de kassabon 
f. Uniek kassabonnummer
g. Indien de kassabon onvoldoende specifiek is, een ander document waaruit blijkt dat de gekochte producten /diensten aan de gestelde voorwaarden voldoen
h. Informatie over het verkooppunt (winkellocatie en winkelketen)
i. verklaring dat de energiebesparende maatregel(en) en/of diensten worden uitgevoerd/toegepast in, aan of op de bestaande woning van de aanvrager
j. Verklaring dat de aangeschafte maatregel(-en) en/of diensten zijn besteed aan maatregel(-en) en/of diensten zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Subsidie
Voor overige doeleinden van deze gegevensverwerking wordt verwezen naar de Privacy Statement, te vinden via https://winstuitjewoning.nl/actie/voorwaarden/

Restitutie
18. Indien na validatie van de gegevens blijkt dat Declarant recht heeft op restitutie van (een deel van) het aankoopbedrag, wordt het te betalen bedrag zo spoedig 

mogelijk aan Declarant overgemaakt op het door Declarant opgegeven IBAN-rekeningnummer.
19. De aangeschafte maatregelen en/of diensten dienen uiterlijk op 31 december 2020 te zijn aangebracht/uitgevoerd door/namens Declarant.
20. De Gemeente, Winst uit je woning en overige betrokken organisaties (en door hen aangewezen personen) behouden zich het recht voor om ter plekke te control-

eren of de gedeclareerde maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd en tot energiebesparing leiden. Indien de gedeclareerde maatregelen niet zijn uitgevoerd 
of om enige andere reden niet voor vergoeding in aanmerking komen, is de declarant verplicht het gedeclareerde bedrag terug te betalen aan de uitkerende 
organisatie. 

De subsidie voor deze korting is beschikbaar gesteld door uw gemeente. 

Hoe maak je gebruik van deze subsiedie?
1. kijk op www.winstuitjewoning.nl voor het budget  (op=op) en lees de voorwaarden
2. schaf de maatregelen aan 
3. dien het aanschafbewijs en de code uit de brief in op www.winstuitjewoning.nl 
 na controle ontvangt u maximaal 70 euro retour

Ga voor tips en advies naar uw bouwmarkt

Dakisolatie
€400,- tot                  €700,-

€15- tot                  €25,-
6 Ledlampen

Kierdichters
€60,-

Slimme
thermostaat
€50,-€10,- tot                  €30,-

Radiatorfolie

Vloerisolatie
€230,-

Waterbesparende  
douchekop
€50,-

op besparende maatregelen
€70,- korting

Bespaar
elk jaar 
weer*



Nog meer tips  
waar je aan  
kunt denken:
• tochtstrips en  

tochtband
• een brievenbusborstel
• tochtborstels voor 

onder de buitendeuren
• deurdrangers en  

deurveren
• een pompschakelaar 

voor uw vloer- 
verwarming

• kozijnfolie
• isolatie voor cv-leidingen
• een waterbesparend 

mondstuk voor de kraan
• een inductiekookplaat

Zie onze site: 
www.winstuitjewoning.nl/ 
actie/de-maatregelen/

Negen voorbeelden  
van besparende maatregelen
Vloer- en dakisolatie 
Dakisolatie kost €700,- Je bespaart ieder jaar €700,-
Vloerisolatie kost €500,- Besparing: €230,-per jaar 
Met goede isolatie blijft de warmte beter binnen en voorkom je dat je onnodig veel energie  
verbruikt. Veel oudere woningen hebben nog geen of slechts matige isolatie van dak, vloer of 
gevel (buitenmuur). Het verbeteren van matige naar zeer goede isolatie is de moeite waard.  
Je wooncomfort stijgt en je huis is voorbereid om een toekomst zonder aardgas.  
Check www.verbeterjehuis.nl voor een berekening van de besparing in jouw woning. 

Naad-en kierdichters
Kosten €50,- Besparen €60,- 
Met het dichten van naden en kieren bespaar je energie. Oudere huizen verliezen vaak veel 
warmte door tocht via naden en kieren. De verwarming moet dan harder werken. Tocht voelt ook 
koud aan, waardoor je de neiging hebt de verwarming hoger te zetten. Echt comfortabeler wordt 
het dan niet, maar je energieverbruik gaat wel omhoog. In oudere woningen die nog slechte 
naad- en kierdichting hebben, kun je met kierdichters gemiddeld zo’n €60- per jaar besparen. 

Slimme thermostaat
Kost €200,- Bespaart ieder jaar €50,-
Een slimme thermostaat stemt de verwarming automatisch af op jouw  
gedrag. De thermostaat is voorzien van handigheidjes die de bediening  
makkelijker maken (op afstand bedienen, aanwezigheidssensor) en je  
helpen om energie te besparen. Als je zelf niet bewust bezig bent met  
zuinig stoken, kan een slimme thermostaat een behoorlijke besparing opleveren.

Radiatorfolie
Kost 20,- Bespaart €10,- tot €30,- ieder jaar
Radiatorfolie Heb je radiatoren tegen een buitenmuur die niet is geïsoleerd?  
Plak dan radiatorfolie achter die radiatoren. Er ontsnapt dan veel minder  
warmte naar buiten via de buitenmuur: de cv-ketel hoeft voortaan  
minder hard te stoken. 

Waterbesparende douchekop
Kost €20,- Bespaart €50,-
Een waterbesparende douchekop bevat een techniek waardoor 
je met minder warm water toch een prettige straal ervaart.  
Je bespaart op warm water, dus ook op energie. De besparing 
is gemiddeld zo’n 50 euro per jaar (energie en water samen).

6 Ledlampen
Kosten €35,- Besparen €15 tot €25,-
Een ledlamp is 90% zuiniger dan een gloeilamp en verbruikt 85% 
minder stroom dan een halogeenlamp. Het vervangen van een 
gloeilamp van 40 Watt door een vergelijkbare ledlamp bespaart 
je 4,40 euro per jaar aan stroomkosten (bij 550 branduren). 
Bovendien gaan ledlampen veel langer mee dan gloei- en  
halogeenlampen, dat scheelt ook in kosten. Vervang al je 
onzuinige lampen in één keer, dan ben je maar één keer bezig 
en maak je een mooie klapper voor je energierekening. 

6 thermostatische radiatorkranen
Kosten €110,- Besparen jaarlijks €15,-
Een thermostaatkraan zorgt ervoor dat de radiator afslaat als 
de gewenste temperatuur bereikt is, waardoor het in die ruimte 
niet te warm wordt. Zo bespaar je op je energierekening. In de 
woonkamer, waar de thermostaat aan de muur hangt, moeten 
de radiatorkranen altijd open staan. Dus deze kranen hoef je 
niet te vervangen door een thermostaatkraan. 

Radiator-ventilator
Kost €70,-
Met een radiatorventilator is je huis sneller warm met minder 
energie. Als de verwarming gaat branden, gaan de ventilatoren 
draaien. Daardoor verspreidt de warme lucht zich sneller en is 
de kamer eerder warm. Dat is prettig en het scheelt energie. 
Hoeveel je precies bespaart is niet te  
zeggen, dat hangt onder meer af van  
de huidige capaciteit van je radiatoren.

* De indicatie  van de  
besparingen per jaar  
komen van Milieu Centraal. 
 Deze besparingen gelden  
voor een hoekwoning van  
gemiddelde grootte met  
drie bewoners.  De werkelijke  
besparingen hangen ook af 
 van je stookgedrag. 


