Checklist voor het aanvragen en beoordelen van offertes
Je wilt energiebesparende maatregelen treffen aan je huis. Daarvoor kun je bedrijven vragen om een
offerte. Maar waar moet een offerte aan voldoen? En waar let je op bij het aanvragen en beoordelen
van offertes? In deze checklist zetten we de belangrijkste tips en aandachtspunten voor je op een rijtje.
Een bedrijf selecteren, waar kun je op letten?
• Is het bedrijf gecertificeerd of heeft het een kwaliteitsverklaring?
• Biedt het bedrijf garanties? En zo ja, welke?
• Is het bedrijf aangesloten bij een brancheorganisatie?
• Ken je buren, vrienden of familieleden die ervaring hebben met het bedrijf?
• Hoe presenteert het bedrijf zich op hun website en tijdens contactmomenten?
• Vraag altijd bij meerdere bedrijven offertes op. Vaak geven 2 of 3 offertes een goed beeld van de verschillen.

Zijn er subsidies of andere financiële regelingen voor de maatregelen beschikbaar?
• Kijk op www.verduursaamenergieloket.nl/financieel voor alle beschikbare regelingen in jouw gemeente.
• Voor zonnepanelen kun je de BTW over de aanschaf en installatie terugvragen via de Belastingdienst.
Kijk hiervoor op de website van de Belastingdienst.
• Voor het isoleren van woningen ouder dan 2 jaar geldt een verlaagd BTW-tarief voor de arbeidskosten.
Let er op dat het isolatiebedrijf in de offerte onderscheid maakt tussen de materiaalkosten (21% BTW) en de
arbeidskosten (6% BTW). Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Welke informatie moet de offerte minimaal bevatten?
• Een omschrijving van alle uit te voeren werkzaamheden, van start tot afronding en oplevering.
• De totale kosten van de werkzaamheden, inclusief eventueel bijkomende kosten.
• Bij isolerende maatregelen: een verlaagd BTW-tarief van 6% op de arbeidskosten.
• Een overzicht van de aan te brengen materialen met bijbehorende certificering, aantallen en/of oppervlaktes,
isolatiewaarden, vermogen en eventuele tekeningen of beschrijvingen.
• De branchevereniging waar het bedrijf eventueel bij aangesloten is.
• De leveringsvoorwaarden van het bedrijf en de voorwaarden en looptijd van de eventuele garanties.

Wat kun je vragen tijdens het gesprek met een bedrijf?
• Hoe lang duren de werkzaamheden? En zijn er speciale voorbereidingen voor nodig?
• Zijn er eventuele bijkomende werkzaamheden mogelijk?
• Heeft het bedrijf klanten in de buurt gehad? Mag je één of twee klanten vragen hoe hun ervaring was?
• Geeft het bedrijf korting als je met meerdere mensen in de buurt maatregelen door het bedrijf laat uitvoeren?
• Hoe gaat het bedrijf om met veiligheid en voorwaarden van de werknemers?

Overige aandachtspunten
•
•
•

Voldoen de maatregelen aan de voorwaarden vanuit de duurzaamheidslening en/of andere financiële
regelingen (bijv. is het isolatieglas type HR++ of HR+++ of heeft het isolatiekozijn een U-waarde van max. 1,2)?
Denk goed na of een aanbetaling echt noodzakelijk is. Maak in dat geval hierover vooraf goede afspraken.
Heb je vragen of opmerkingen? Bel dan naar (0314) 820 360 of mail naar info@verduursaamenergieloket.nl.
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