
            

Introductie
Segon staat voor Stimuleringsinitiatief Energiebesparing Gebouwde Omgeving Nederland 
en is een nationaal initiatief van marktpartijen dat VvE’en volledig ontzorgt bij zowel het 
onderzoek naar, als bij de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Met de Segon 
Scan verzekert de VvE zich van een uniek maatwerkadvies uitgevoerd door onafhankelijke 
gecertificeerde professionals met ruime bouwkundige en installatietechnische ervaring. 

Werkwijze
Na een  voorstudie van een vooraf in te vullen inventarisatielijst, de bouwtekeningen en de 
splitsingsakte en evt. andere  door de VvE aan te leveren documenten vindt er een 
uitgebreid inspectiebezoek van het complex plaats. Gedurende een dag(deel) wordt ter 
plekke grondig onderzocht welke concrete besparingsmogelijkheden er voor zowel de 
individuele appartements-eigenaren als voor de gemeenschappelijke zaken (gevel, dak, 
collectieve ruimten, centrale installaties etc.) zijn.

Rapportage
Alle over het complex verzamelde informatie wordt dan per appartementseigenaar èn voor 
het complex als geheel samengevat in heldere en overzichtelijke Maatwerkadvies 
rapporten. Deze rapporten bevatten energielabels voor alle appartementen, adviezen over 
de te nemen energiebesparende maatregelen, de hiermee samenhangende besparingen en 
een berekening van het zogenaamde woonlasten neutrale investeringspotentieel. Hiermee 
wordt aangegeven hoeveel er aan energiebesparende maatregelen in het complex 
geïnvesteerd kan worden zonder dat de woonlasten voor de eigenaren stijgen. 

Prijs Segon Scan
Voor complexen met méér dan 20 appartementen komt de prijs van de Segon Scan op 
€ 200 (incl. BTW) per appartement èn is het maatwerkadvies op de gemeenschappelijke 
zaken gratis. Voor complexen met minder dan 20 appartementen wordt er een meerprijs 
voor de Segon Scan in rekening gebracht (zie onderstaande tabel).

Aantal appartementen 
in het complex

Prijs Segon Scan per appt.
(incl. BTW)

Zonder subsidie 

Prijs Segon Scan per appt. 
(incl. BTW)

Met subsidie*

< 5 € 400 € 200

5 – 10 € 300 € 100

11 – 20 € 250 € 50

> 20 € 200 € 0
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Subsidie Segon Scan*
VvE Belang en Segon hebben in overleg met het ministerie van VROM kunnen 
bewerkstelligen dat de subsidie op maatwerkadvies van (max.) € 200 per eigenaar-bewoner 
ook van toepassing is op de Segon Scan. Dit betekent dat voor appartementencomplexen 
met meer dan 20 eigenaar-bewoners de Segon Scan geheel gesubsidieerd kan worden 
uitgevoerd*. Hiermee behaalt de VvE een voordeel van duizenden euro’s. Maar let wel: voor 
2009 is de subsidie gemaximeerd op 15.000 woningen. Snel reageren is dus van belang! 
*Verhuurde woningen zijn van deze subsidie uitgesloten.

EXTRA: subsidie check Segon Scan
Vanwege het voor 2009 gemaximeerde budget toetst Segon 3 dagen voordat de 
opnamebezoeken plaatsvinden of er nog voldoende subsidieruimte bij SenterNovem 
aanwezig is. Mocht dit twijfelachtig zijn, dan wordt het bestuur van de VvE hierover 
geïnformeerd en wordt in overleg besloten of het traject uitgesteld kan worden naar 2010. 
 
 


