
VERDUURZAMINGSVOUCHER  
 

Ondergetekenden  

1. VERSTREKKER 

           Bedrijfsnaam:       Energie Expertisecentrum Flevoland, statutaire naam Stichting DE-on 

           Adres:                   Postbus 2026 

           Postcode en plaats: 8203 AA Lelystad 

 Email:                   info@eef-flevoland.nl 

 Telefoonnummer:  085 4000 300 

 

2. ONTVANGER   

Bedrijfsnaam: 

Adres:  

Postcode en plaats:  

Contactpersoon: 

Email: 

Telefoonnummer: 

 

Verduurzamingsvoucher 

 Doorrekenen dakconstructie                       t.w.v. € 1.000 

 Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek zonneboiler               t.w.v. € 1.000 

 Berekenen Gasboiler vervangen door een elektrische boiler       t.w.v. € 500 

 Haalbaarheid warmtepomp en mogelijkheden uitzoeken    t.w.v. € 1.500 

 Berekenen efficiëntie isoleren                                                  t.w.v. € 800 

 

Totaal (maximaal EUR 1.500 o.b.v. een voucher)                                 t.w.v. € ……………………… 

 

Komen overeen: 

a) Het Energie Expertisecentrum Flevoland (het EEF) heeft als doel het versnellen van de 

energietransitie in de Provincie Flevoland. Onderdeel daarvan is het wegnemen van 

ontwikkelrisico voor de ondernemer. Daartoe dient deze verduurzamingsvoucher. Naast 

onderstaande clausules is Bijlage 1 van toepassing, bijgevoegd op de achterkant van deze 

voucher. 

 

b) Een verstrekte verduurzamingsvoucher is bedoeld om een ontwikkeling van een 

duurzaamheidsmaatregel ten behoeve van Ontvanger te financieren, waarbij het risico 

dat de maatregel niet rendabel kan worden uitgevoerd wordt weggenomen. De 

verduurzamingsvoucher kan worden gebruikt voor maatregelen zoals een investering in 
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een installatie of aanpassing aan een gebouw of installatie, waarmee duurzame energie 

opgewekt of energie bespaard wordt.  

 

c) Door gebruik te maken van de verduurzamingsvoucher gaat u akkoord met publicatie 

over dit project door EEF. Voorafgaand aan publicatie zal EEF de inhoud van de publicatie 

met u afstemmen.  

 
d) Betaling van de voucher geschiedt op bankrekeningnummer…………………………………………… 

op naam van …………………………………………. Betaling vindt plaats op basis van facturen van 

de te financieren kosten. 

 

e) Door gebruik te maken van de voucher vraagt de Ontvanger aan het EEF om de genoemde 

kosten voor te financieren. Het bedrag van de verduurzamingsvoucher inclusief een 

risico-opslag van 10% wordt door Ontvanger terugbetaald indien: 

a. Er geïnvesteerd wordt in één of meerdere verkende maatregelen. Alleen het 

voucherbedrag dat betrekking heeft op de maatregelen die uitgevoerd worden hoeft 

te worden terugbetaald.  

 

Aldus ondertekend  op   …… / …… / ………… . 

 

Energie Expertisecentrum Flevoland            …………………………………… 

Willem Enklaar                                                                  [Bedrijfsnaam] 

[Directeur EEF] 

                                                                                         …………………………………… 

                                                                                         [Naam tekenbevoegde] 

 

 

 

 

……………………………………                                                      …………………………………… 

[Handtekening]                                                                   [Handtekening] 
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Bijlage 1 

a) Deze verduurzamingsvoucher zal uitsluitend plaatsvinden binnen de kaders van de EG 

Verordening Nr. 800/2008 van de Europese Commissie van 6 augustus 2008, waarbij 

bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 (thans artikel 107 van het 

verdrag betreffende de werking van de Europese Unie) en artikel 88 (thans artikel 108 

van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie) van het Verdrag met de 

gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard, Publicatieblad van de 

Europese Unie 2008, L214/3. 

b) De verduurzamingsvoucher wordt niet gekwalificeerd als staatssteun. Het bedrag van de 

voucher is inclusief een marktconforme opslag. 

c) Ontvanger is verplicht om opgedane ontwikkelkennis te delen met het Energie 

Expertisecentrum Flevoland. Deze kennis kan geanonimiseerd worden gedeeld met 

derden.  

d) Op deze duurzaamheidsvoucher is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

e) Alle geschillen die mochten voortvloeien uit deze overeenkomst en van nadere 

overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of daarmee samenhangen, dienen 

te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, 

locatie Lelystad. 

 


