
                                          
 

 
Regeling tegemoetkoming in de investeringskosten 2019  
Project: Tanthof Ondernemers voor Energie-efficiency 
 
 
Kader 
 
TOV wil het investeren in duurzaamheid door haar leden stimuleren. TOV heeft zich laten informeren door 
andere werkgebieden over hun aanpak en is in 2016 zelf een project gestart tot 1 juli 2017. Daarop zijn 
aanvragen binnengekomen en gehonoreerd. Begin 2018 zijn enquêtes uitgevoerd i.o.v. TOV. Daaruit volgde dat 
ondernemers de stimulering van verduurzaming belangrijk vinden.   
 
TOV heeft besloten om de ervaringen tot op heden verder te benutten en ondernemers te blijven stimuleren 
om te investeren in duurzaamheid. Leden kunnen voorlopig tot 31 december 2019 in aanmerking komen voor 
een tegemoetkoming in de investeringskosten.   
 
Doelstelling 
   
1. Ervaring op het gebied van LED, zonnepanelen e.a. delen met TOV leden 
2. Begeleiden van leden bij voorbereiden investering in LED of zonnepanelen (of overige)  
3. Tegemoetkoming in de investeringskosten afhankelijk van de investeringsomvang en overige subsidie en 

tot maximaal € 2.500 per project en tot maximaal € 20.000 voor alle projecten in 2019 
4. Duurzame besparing bij leden realiseren met opties tot publiciteit. 
 
Regeling   
 
Een lid van TOV kan een tegemoetkoming in de investeringskosten aanvragen met inachtneming van de 
volgende regels: 
a. Aanvrager dient een plan in voor een investering die past binnen de doelstelling en gericht is op 

verbetering van de energie-efficiency (duurzaamheid) van de bedrijfsvoering van de aanvrager;  

b. Aanvrager begroot de Investering in het plan en zorgt dat de investering in 2019 uitgevoerd kan worden; 

c. Aanvrager specificeert welke andere subsidies of fiscale voordelen zijn aangevraagd en/of kunnen worden 

verkregen en geeft op basis daarvan de ‘netto investering exclusief BTW’ (de ‘netto investering’) aan; 

d. TOV beoordeelt de aanvraag en kan op grond van de aanvraag een reservering aan de aanvrager 

toekennen voor een tegemoetkoming in de kosten, met inachtneming van de volgende richtlijn: 

 Projecten tot € 1.000 maximaal 25% van de netto investering, 

 Projecten tot € 5.000 maximaal 20% van de netto investering, 

 Projecten boven € 5.000 maximaal 15% van de netto investering met een maximum van € 2.500 

per project, 

 Het maximaal beschikbare budget voor 2019 van € 20.000 en de volgorde van de aanvragen; 

e. Aanvrager overlegt aan TOV de afrekening voor het project waaruit zijn netto investering blijkt; 

f. TOV keert op basis van deze afrekening de reservering of een lager bedrag uit; 

g. TOV is niet gehouden aan de reservering en kan daarover te allen tijde een herzien besluit nemen zonder 

nadere motivering of bekendmaking van redenen; 

h. TOV beëindigt op 31 december 2019 deze regeling en informeert de aanvragers over de stand van zaken 

en eventuele verdere afhandeling.   

 
N.B.: aanvragen en verzoeken tot ondersteuning en begeleiding bij aanvragen indienen bij: info@TOV-delft.nl 


