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TeGoedbon 



Ons programma vanavond: 

• Achtergrond 
• Nieuwe bon aanvragen 
• Waarvoor te gebruiken 
• Bon verzilveren  
• Vragen 
 

Gagoed.nl 



 
 

• Achtergrond 
 

• Klimaatzaak Urgenda (uitspraak Hoge Raad op 19 dec 2019) 
• 25% CO2 reductie tot eind 2020 (t.o.v. 1990) 
• Samenwerking van 7 regiogemeentes 
• Uitvoering door Omgevingsdienst West-Holland 
• Voor woningeigenaren op eigen adres 
• Voor huurders is er een andere actie 
• Totaal budget van € 1.680.000,- voor alle 7 gemeenten 
• Er zijn meer bonnen uitgegeven i.v.m. verloop 
• Leiden: tot 1 januari 2021 € 649.950,- voor max. 9.285 vouchers 
• vanaf 1 januari 2021: resterende totale budget ter beschikking van alle gemeenten (op is op!) 
• Verordening duurzaamheidsvoucher Leiden 2020 (www.duurzaambouwloket.nl/tegoedbon-inwisselen -> 

downloads) 

Gagoed.nl 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-119998.html
http://www.duurzaambouwloket.nl/tegoedbon-inwisselen
http://www.duurzaambouwloket.nl/tegoedbon-inwisselen
http://www.duurzaambouwloket.nl/tegoedbon-inwisselen


Nieuwe bon aanvragen 

• Email naar gagoed@leiden.nl  
       (naam/adres/nieuw teGOEDbon a.u.b.) 

• Of via link op www.odwh.nl 
        (formulieren-> alle formulieren -> duurzaamheid -> eenmalige 
        aanvraag nieuwe tegoedbon) 

• Binnen twee weken per post in huis 
• Tip: maak foto van de unique code! 
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mailto:gagoed@leiden.nl


 
 

Waarvoor te gebruiken (1) 

Zie bijgeleverde folder (staat ook op gagoed.nl) 
 

• Energieadvies aan huis t.w.v. € 70,- 
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• Adviesbureau Klimaatroute in Leiden 
• Half november tot half december 2020 (voorn. Stevenshof en 

Merenwijk) 
• tel: 020 244 39 77 of info@klimaatroute.nl) 
• Niet voor flatgebouwen, VvE’s en monumentale panden (-> EL) 
• Duurt ca. 5-10 min. Daarna telefonisch contact over uitkomst 
 
 
 

 

mailto:info@klimaatroute.nl


 
 

Waarvoor te gebruiken (2) 

Zie bijgeleverde folder (staat ook op gagoed.nl) 
 

• Grote maatregelen (> €70,-) 
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• Energiezuinig koelkast, wasmachine of wasdroger (A+++) 
• Inductiekookplaat 
• Gelijkstroom ventilatiebox of ventilatiebox met luchtvochtigheid, 

CO2-sturing of warmteterugwinning  
       (niet: wazemkap of plafondventilator…) 
• Waterzijdig inregelen van verwarmingscircuit (regelbare 

thermostaatkranen!) 
 
 

 



 
 

Waarvoor te gebruiken (3) 

Zie bijgeleverde folder (staat ook op gagoed.nl) 
 

• Kleine maatregelen (< €70,-) 
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• Led verlichting (ook voor koelkast of afzuigkap) 
• Stand-by schakelaar (in heel veel soorten en maten!) 
• Naad- en kierdichting 
• Leidingisolatie 
• Radiator -kraan, -folie of –ventilator 
• Pompschakelaar vloerverwarming 
• Waterbesparende douchekop  
• (doorstroomklasse Z (4-7 liter/minuut) of klasse A (7-9 liter/minuut), 

of waterbespaarders voor in kranen) 
 
 

 

? 



 
 

Waarvoor te gebruiken (4) 
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• niet voor (groot) isolatiemateriaal 
• niet voor isolatieglas 
• bij twijfels: contact opnemen met de omgevingsdienst  
       (duurzaam@odwh.nl of 071-4083300) 
• Aanvraag afgewezen: dan kan bon alsnog voor iets anders ingezet 

worden 
• Er is een veld om toelichting te geven tijdens de 

aanvraagprocedure: gebruik de ruimte zinvol! 
 
 

 
 

 

mailto:duurzaam@odwh.nl


Bon verzilveren (in 10 stappen…) 

• DigiD om in te loggen bij de hand! 
• Ook klaarleggen: kassabon/factuur (digitaal, moet geüpload 

worden): 
• naam/adres van het bedrijf moet erop staan 
• bedrag van de maatregel inclusief btw moet erop staan 
• datum waarop aangeschaft (moet nà 1 juli 2020 zijn!) 
• aanvullende eisen moeten ook op de kassabon of factuur 

staan! (of productblad als bijlage uploaden). 
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• www.duurzaambouwloket.nl/tegoedbon-inwisselen  
       -> Tegoedbon inwisselen (aanvraag) 
• Volg de 10 stappen 

 

http://www.duurzaambouwloket.nl/tegoedbon-inwisselen


 
 

…vragen? 
Gagoed.nl 
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