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LEDS MAKE A DIFFERENCE 

 

 

 

 

Tientallen miljoenen 

euro's voor huurders van 

woningcorporaties!  

    

Geachte heer of mevrouw, 

 

Onderstaand bericht sturen wij u ter kennisname. Wij zullen u zo snel 



 

mogelijk informeren over de uitwerking van de subsidieregeling.  

 

 

 

UPDATE: Tientallen miljoenen euro's voor huurders 

van woningcorporaties!  

 

Morgen 2 juli start de Tweede Kamer met de behandeling van de 

“voorjaarsnota 2020”. In deze behandeling wordt onder andere de 

inmiddels door de Ministerraad op 27 april jongstleden geaccordeerde 

aangekondigde subsidie voor huurders van woningcorporaties 

besproken.  Dit is een voortvloeisel van de uitspraak van de Hoge Raad 

in een procedure die Urgenda tegen de Nederlandse Staat heeft 

aangespannen en gewonnen.  Eind 2019 was er voor gemeenten al de 

mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor eigenaren van 

koopwoningen. Dit was een groot succes en krijgt nu een vervolg waarbij 

ook de sociale huursector wordt meegenomen. De subsidie is bedoeld 

voor de verstrekking van kleine energiebesparende maatregelen, zoals: 

LED-lampen, tochtstrips, radiatorfolie e.d. aan uw huurders. 

 

In de loop van volgende week zullen wij u informeren over de bedragen 

en voorwaarden waaronder deze kunnen worden aangevraagd. Tevens 

krijgt u dan toegang tot onze website waar u direct bruikbare 



 

tekstmodules  voor de onderbouwing van de subsidieaanvraag kunt 

vinden. 

 

Ons doel is u hierbij zoveel mogelijk te ontzorgen.   

 

 

 

Hulp nodig bij het aanvragen van de subsidieregeling? 

LEDs make a difference B.V. helpt u graag met het aanvragen van de 

subsidieregeling en het inzetten van maatregelen waarmee uw 

organisatie direct zorgt voor de reductie van CO2-uitsoot! 

   

 

  

Neem contac t  met  ons  op   

 

https://lmad.us8.list-manage.com/track/click?u=55aea33fcf449756241c1ac85&id=118faa1147&e=37b0ac6db9


 

of neem een kijkje op onze vernieuwde website  

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

LEDs make a difference B.V. 

 

 

…………..  
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Uw voorkeuren aanpassen? U kunt uw voorkeuren aanpassen of uitschrijven. 

 

LEDs make a difference B.V. 

Kapitein Rondairestraat 8 

5015 BC Tilburg 

Tel: +31(0)6 2386 5744 
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