
 

 

 

Overzicht Thercon producten met betrekking tot de ISDE subsidie 

Fujitsu Warmtepompen lucht-water 

Type Vermogen (kW) ERP label Subsidie bedrag 

WC05 5 A++ € 2.300,- 

WC06 6 A++ € 2.300,- 

WC08 8 A++ € 2.300,- 

WC10 10 A++ € 2.300,- 

WC13 11 A++ € 2.400,- 

WC16 16 A+ € 2.550,- 

    

WH11 11 A++ € 2.400,- 

WH14 14 A+ € 2.400,- 

WH11F 11 A++ € 2.400,- 

WH14 14 A++ € 2.700,- 

WH16F 16 A+ € 2.750,- 

 

Thercon Sanistage tapwaterwarmtepompboiler 

Type Subsidie bedrag 

DSW 200+ € 500,- 

DSW 300H+ € 500,- 

DSW 300HS+ € 500,- 

 

Om aan de subsidie te voldoen moet de warmtepomp aan onderstaande eisen voldoen: 

- Het toestel dient gebruikt te worden voor ruimteverwarming (geen zwembaden) 

- Heeft een nominaal vermogen van maximaal 70kW 

- Is voorzien van een ERP label, productkaart en de bijbehorende technische documentatie. 

- Subsidie is geldig voor lucht-water, water-water, grond-water en een hybride warmtepomp 

Opbouw van de subsidie: 

- Standaardsubsidie bedrag lucht-water warmtepomp   € 2.000,- 

- Bonusbedrag voor A+ label      €    150,- 

- Bonusbedrag voor A++ label      €    300,- 

- Boven de 10kW geldt voor elke extra kW    € + 100,- 

Voorbeeld: 

Onze Fujitsu Waterstage WC06 heeft een vermogen van 6kW en een A++ label. Dit betekent een 

totaal subsidiebedrag van € 2.000 + € 300 = € 2.300,- ( er geldt geen BTW op de subsidiebedragen) 

Let op wanneer er in een gebouw bijv. een twee warmtepompen toegepast worden mag hiervoor 

tweemaal subsidie aangevraagd worden. 

 

 

 

 



 

 

 

Geldigheid: 

De subsidieregeling loopt van 1 jan 2016 t/m 31 dec 2016 en is geldig voor zowel particulieren als 

zakelijke gebruiker. Het totaal beschikbare bedrag is 70 miljoen. Hierbij geldt OP=OP. Dus of we de 

31 december 2016 halen is de vraag, pak daarom nu je kans ! 

Aanvraag: 

Meer informatie met betrekking tot de aanvraagprocedure en de van toepassing zijnde voorwaarde 

Zijn terug te vinden via onderstaande weblinks. 

Particuliere aanvraag: 

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/voorwaarden-voor-particulieren-isde 

Zakelijke aanvraag ( let op zakelijk aanvraag moet plaats vinden voor de aanschaf): 

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/voorwaarden-voor-zakelijke-gebruikers-isde 

 

Apparatenlijst: 

In +/- 1,5 week staan wij in de RVO apparatenlijst. Deze is terug te vinden op: 

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie/voor-welke-

apparaten/warmtepompen 

Voor meer informatie kunnen jullie ten allen tijden contact opnemen met Dhr. D.Wisselo (0318-

544670). Uiteraard hopen wij u ook op onze VSK (hal 7 stand D09) te ontvangen ! 
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