
ENERGIEHULP

18012023

VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR DE KADOKAART VAN € 450:

INKOMEN

Je hebt een (gezamenlijk) inkomen tussen de volgende inkomensgrenzen:

 Norm 120% 150%

 Alleenstaande 21 jaar of ouder € 1.256,08 € 1.570,10

 Alleenstaande ouder 21 jaar of ouder € 1.529,83 € 1.912,29

 Gehuwden/samenwonenden 21 jaar of ouder € 1.794,39 € 2.242,99

 Alleenstaande AOW-gerechtigde leeftijd € 1.397,26 € 1.746,58

 Gehuwden/samenwonenden AOW-gerechtigde leeftijd € 1.892,81 € 2.366,01

Het betreft het maandelijks netto inkomen, zonder vakantiegeld.

ENERGIEVERBRUIK
- Gasverbruik is hoger dan 1.200 m3 OF elektriciteitsverbruik is hoger dan 2.900 kWh 
 (op basis van meest recente jaarafrekening)

VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR DE KADOKAART VAN € 450 
EN BIJDRAGE VAN € 1.300

INKOMEN

Je hebt een (gezamenlijk) inkomen tussen de volgende inkomensgrenzen:

 Norm 120% 150%

 Alleenstaande 21 jaar of ouder € 1.256,08 € 1.570,10

 Alleenstaande ouder 21 jaar of ouder € 1.529,83 € 1.912,29

 Gehuwden/samenwonenden 21 jaar of ouder € 1.794,39 € 2.242,99

 Alleenstaande AOW-gerechtigde leeftijd € 1.397,26 € 1.746,58

 Gehuwden/samenwonenden AOW-gerechtigde leeftijd € 1.892,81 € 2.366,01

Het betreft het maandelijks netto inkomen, zonder vakantiegeld.
 
ENERGIEVERBRUIK
- gasverbruik is hoger dan 1.200 m3 OF elektriciteitsverbruik is hoger dan 2.900 kWh 
 (op basis van meest recente jaarafrekening)

OVERIGE VOORWAARDEN:
- je hebt een variabel energiecontract
- als bij behandeling van je aanvraag blijkt dat een budgetadviesgesprek nodig kan zijn dan wordt gevraagd 
 mee te werken aan een eerste gesprek met Avres hierover
- er is door Het Nieuwe Wonen een energiecoachgesprek met je ingepland
- je hebt de Kadokaart ingewisseld

Voor particuliere woningeigenaar:
- je stemt in met het afsluiten van een energiebesparingabonnement (Ebab) als uit het maatwerkadvies 
 blijkt dat de voor jouw woning geadviseerde energiebesparende maatregelen zorgen voor een daling van 
 je (maandelijkse) energielasten en de abonnementskosten uit deze daling kunnen worden betaald. Voor 
 het maatwerkadvies komt een Ebab-adviseur aan huis. Voor het afsluiten van het Ebab wordt inzichtelijk gemaakt wat  
 de kosten, de duur en de voorwaarden zijn waaronder het abonnement wordt aangegaan (zie website voor informatie  
 over Ebab).


