
DAKISOLATIE 
VOOR UW VERHUURPAND 

EIGENAAR, GRIJP UW KANS!

Woondienst Roeselare

ENKELE PRAKTISCHE VOORBEELDEN

Voorbeeld 2:

Hellend dak van 80 m²: factuur dakisolatie 
(18 cm op maat gesneden minerale wol met 
een perfecte afwerking van de damprem) van 
2 800 euro inclusief btw (35 euro per m²)

1. Steun voor dakisolatie zonder sociale huurder

   2 800 euro factuurbedrag
-     840 euro 30% belastingvermindering
= 1 960 euro   
-     640 euro premie netbeheerder 
  8 euro per m²
= 1 320 euro

De verhuurder betaalt geen 2 800 euro, 
maar 1 320 euro voor de dakisolatie.
= 53% vermindering op de factuur

2. Steun voor dakisolatie met sociale huurder

   2 800 euro factuurbedrag
-  1 840 euro superpremie netbeheerder 
  23 euro per m²
=    960 euro   
-     288 euro 30% belastingvermindering
=    672 euro

De verhuurder betaalt geen 2 800 euro, 
maar 672 euro voor de dakisolatie van hoge 
kwaliteit en hij krijgt volledige begeleiding bij 
voorbereiding en afhandeling van de werken.
= 76% vermindering op de factuur

  Meer info:

Woondienst Roeselare
Zuidstraat 15 (gelijkvloers)
8800 Roeselare

woondienst@roeselare.be
051 26 22 60
www.roeselare.be

  Openingsuren: 
  maandag: 8.30 u. – 12 u.

  14 u. – 18 u. 
  dinsdag t.e.m. vrijdag: 8.30 u. tot 12 u.

  Andere momenten op afspraak



ISOLEER NU HET
 DAK VAN UW 

VERHUURPAND!

•	 U	krijgt	een	subsidie	voor	gemiddeld	65%	
 van de kosten
•	 De	waarde	van	uw	woning	verhoogt
•	 Het	EPC-getal,	verplicht	bij	verhuur	en	
 verkoop van uw woning, verbetert
•	 Het	comfort	voor	de	huurder	verhoogt
•	 De	energiefactuur	van	de	huurder	verlaagt,	
 zo zal hij gemakkelijker zijn huur kunnen 
 betalen
•	 U	vermijdt	later	sancties	zoals	boetes	of	een	
 verbod om de woning te verhuren

-Vanaf 2015 zorgt een niet of slecht 
geïsoleerd dak voor strafpunten bij een 
onderzoek van de woningkwaliteit
-Vanaf 2020 is dakisolatie verplicht! 
Zonder dakisolatie mag de woning niet 
verhuurd worden

Huurpand zonder sociale huurder:
•	 Premie	van	3	tot	8	euro/m²
•	 Belastingvermindering	van	30%	op	de	

dakisolatiefactuur wanneer geplaatst door 
aannemer

•	 Groene	energielening	aan	maximum	2%
 intrest

Huurpand met sociale huurder:
•	 Premie	van	23	euro/m²
•	 Belastingvermindering	van	30%	op	de	
 dakisolatiefactuur na aftrek van de premie
•	 Renteloze	groene	energielening

Sociale huurder?
Behoort	uw	huurder	tot	een	sociale	doelgroep,	
dan begeleidt een projectpromotor u als ver-
huurder bij de werken en krijgt u ook financiële 
steun.

Een projectpromotor:
•	 Berekent	de	investeringskost
•	 Komt	tussen	in	de	financiering
•	 Vraagt	offertes	op	bij	aannemers	en	
 maakt werkafspraken
•	 Factureert	u	enkel	het	restbedrag
•	 Contactpersoon	Roeselare:

 Harold Vanlerberghe | Werkspoor
 Telefoon: 051 62 87 28
 E-mail: werkspoor@werkspoor.be

BELANGRIJK:
Informeer bij de woondienst vóór de 
werken naar alle woon- en energie-
premies en goedkope leningen.

ENKELE PRAKTISCHE VOORBEELDEN

Voorbeeld 1:

Hellend dak van 50 m²: factuur dakisolatie 
(18 cm op maat gesneden minerale wol met 
een perfecte afwerking van de damprem) van 
1 750 euro inclusief btw (35 euro per m²)

1. Steun voor dakisolatie zonder sociale huurder

   1 750 euro factuurbedrag
-     525 euro 30% belastingvermindering
= 1 225 euro   
-     400 euro premie netbeheerder 
  8 euro per m²
=    825 euro

De verhuurder betaalt geen 1 750 euro, 
maar 825 euro voor de dakisolatie.
= 53% vermindering op de factuur

2. Steun voor dakisolatie met sociale huurder

   1 750 euro factuurbedrag
-  1 150 euro superpremie netbeheerder 
  23 euro per m²
=    600 euro   
-     180 euro 30% belastingvermindering
=    420 euro

De verhuurder betaalt geen 1 750 euro, 
maar 420 euro voor de dakisolatie van hoge 
kwaliteit en hij krijgt volledige begeleiding bij 
voorbereiding en afhandeling van de werken.
= 76% vermindering op de factuur
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