Subsidiemogelijkheden producten Derbigum - 2018
Investeringen in duurzame Derbigum dakbedekking komen mogelijk in aanmerking voor subsidie. Uw energie- of
milieubesparende investeringen worden gestimuleerd door o.a. de Energie- en Milieu- Investeringsaftrek (EIA / MIA).
Voorwaarden fiscale regelingen (EIA, MIA/VAMIL)





Alleen voor bedrijven die vennootschaps- of inkomstenbelasting betalen.
Aanvraag binnen 3 maanden na opdrachtovereenkomst.
De fiscale aftrek kan 1 jaar terug en 9 jaar na de investering toegepast worden.
Het bedrijfsmiddel moet minstens 5 jaar op de bedrijfsbalans staan.

Wat

Voorwaarden

Voordeel

(Dak)-Isolatie van bestaande constructies

Toename Rc-waarde met minimaal
+2,00 m2K/W t.o.v. bestaande situatie

€20/m2 aftrekbaar; dit is netto €20 x
54,5% x 25% VpB = €2,73/m2
€30/m2 aftrekbaar; dit is netto €30 x
54,5% x 25% VpB = €4,09/m2
36% aftrekbaar, dit is netto 9% van de
investering bij een VpB van 25%

Dakisolatie van bestaande constructies,
i.c.m. witte dakbedekking
Vegetatiedak: water bufferende lagen met
vegetatie ter bevordering van
hemelwaterafvoer, luchtzuivering of fauna,
Voorziening voor gecontroleerde opslag
van regenwater op platte daken
Duurzame eenlaagse bitumen
dakbedekking

Het bestaat tenminste uit een
waterkerende folie en teeltlaag.
Bestaat uit water-absorberende
dakmaterialen en een sensorgestuurde afsluitklep
Mechanisch bevestigd, gelast met
warme lucht, zonder branders.
Geen gebruik van ballast.
De dakbedekking wordt gegarandeerd
gerecycled aan einde van levensduur.

36% aftrekbaar, dit is netto 9% van de
investering bij een VpB van 25%
27% MIA, dit is netto ca. 7% van de
investering bij een VpB van 25%.
75% VAMIL (levert naar schatting 4%
netto voordeel op)

Mogelijkheden als er meer investeringen worden gedaan?





Als onderdeel van een duurzame renovatie aan de hand van een EPA-U maatwerkadvies. De energieprestatie van het
bedrijfsgebouw moet voldoen aan minimaal label B en met minimaal drie labels zijn verbeterd. Op basis van het aantal
labelsprongen en m2 bvo kan bepaald worden welke kosten in aanmerking komen voor de EIA.
Investeringen in gebouwen voorzien van een duurzaamheidslabel als BREEAM, GPR of LEED komen in aanmerking.
Afhankelijk van de labelscore bedraagt het aftrekpercentage 13,5-27% over de totale bouwkosten.
De opwekking van duurzame energie met bijvoorbeeld PV installaties komt in aanmerking voor verschillende subsidies.
Welke regeling gebruikt kan worden hangt o.a. af van het opgesteld vermogen, de aansluiting en de locatie.

Regionale subsidies


Verschillende gemeenten en provincies verstrekken subsidies voor (dak)isolatie of vegetatiedaken. Deze regelingen
veranderen echter regelmatig. Wij zoeken daarom graag voor u uit wat de actuele regionale mogelijkheden zijn.

Rol Subvention
Subvention heeft ruime ervaring in het verzorgen van bovenstaande subsidietrajecten. In samenspraak met betrokken
partijen kunnen wij het maximale voordeel voor onze klanten behalen. Belangrijk voor u is dat wij kunnen werken op basis
van “no-cure, no-pay”. Dit betekent dat wij factureren op basis van het netto behaalde subsidievoordeel. Wij werken dus niet
met een instapbedrag en kunnen pas factureren als er ook daadwerkelijk resultaat is behaald.
Heeft u vragen of wilt u een concreet project vrijblijvend aan ons voorleggen? Neem via onderstaande gegevens contact op:

Subvention algemeen (Enschede):
Subvention algemeen (Zwolle):

 053 – 434 85 12
 038 – 853 13 85

 www.subvention.nl

