
Uitleg Documenten Uploaden 
 

Zodra je in Mijn Warmtefonds de offerte en SEPA-machtiging digitaal ondertekend hebt, via iWize 
digitaal gegevens aangeleverd hebt en, indien van toepassing, je bankgegevens gedeeld hebt via 
Invers, ben je toegekomen aan de laatste stap, het uploaden van overige documenten. 

Als je in Mijn Warmtefonds deze voorgaande stappen doorlopen hebt, zie je een gepersonaliseerde 
stukkenlijst. Deze bevat de overige documenten die nodig zijn voor de beoordeling van je aanvraag. 
Soms zul je sommige documenten al op ‘In behandeling’ of ‘Goedgekeurd’ zien staan. Deze zijn 
aangeleverd door middel van de digitale bronnen die je in de vorige stappen geraadpleegd hebt, maar 
deze zijn niet altijd zichtbaar. Als het document ‘In behandeling’ is, betekent dit dat het document 
handmatig beoordeeld moet worden. Dat is niet altijd nodig. Als handmatige beoordeling niet nodig is, 
zal het document direct naar ‘Goedgekeurd’ gaan.  

Let op: ‘Goedgekeurd’ betekent dat het document goedgekeurd is voor de dossierbeoordeling. Tijdens 
de dossierbeoordeling wordt je dossier pas inhoudelijk beoordeeld. Het kan dus voorkomen dat er 
tijdens de dossierbeoordeling alsnog bijzonderheden met betrekking tot dit document ontdekt worden. 
Dan kan het document opnieuw opgevraagd worden, of wordt er een aanvullend document 
opgevraagd.  
 

 

https://mijn.warmtefonds.nl/account/login
https://mijn.warmtefonds.nl/account/login


 
De documenten met de status ‘Nog te uploaden’, dien  je hier zelf nog te uploaden.  

Hieronder zie je, per document, de eisen waaraan deze moet voldoen. Dit overzicht is een algemeen 
overzicht. Je zal hier ook een aantal documenten zien die in jouw situatie niet nodig zijn. 

LET OP! Voor alle documenten geldt:  
- Het bestandstype moet PDF, JPG of TIFF zijn 
- De maximale bestandsgrootte is 30 MB 
- Je kunt maar één document per uploadmogelijkheid toevoegen. Heb je twee of meer losse 

bestanden die je wilt samenvoegen, zoals de voor- en achterkant van je legitimatiebewijs of 
meerdere offertes voor energiebesparende maatregelen? Gebruik dan deze link om 
verschillende bestanden samen te voegen tot één document.  

Loonstrook 
Een loonstrook moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

- Er mag niets doorgehaald zijn of onleesbaar zijn gemaakt 
- Het document mag niet ouder zijn dan twee maanden 
- Je NAW-gegevens moeten zichtbaar zijn 
- In het geval van een wekelijkse uitbetalingsperiode zijn vier opeenvolgende salarisstroken nodig 

Offerte aannemer/installateur 
De offerte van de aannemer/installateur moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

- Je naam en adresgegevens moeten duidelijk op de offerte staan 
- Er moet een duidelijke omschrijving zijn van de maatregelen die uitgevoerd zullen gaan worden 
- De totale kosten per maatregel moeten duidelijk vermeld staan 

 
Als de maatregelen al uitgevoerd zijn, is het mogelijk om een factuur aan te leveren. Deze factuur mag 
dan niet ouder zijn dan twee maanden. 

Als je meerdere offertes aan wilt leveren en er is geen uploadmogelijkheid meer, neem dan contact met 
ons op, we kunnen deze dan extra toevoegen. 

Verklaring aannemer/installateur 
Dit document kunt je downloaden op onze website. Deze moet voldoen aan de volgende criteria: 

- De verklaring moet ingevuld en ondertekend worden door de aannemer die de maatregel(en) zal 
uitvoeren 

- De aangekruiste maatregelen moeten voldoen aan de voorwaarden die erachter vermeld staan 
- De aangekruiste maatregelen moeten overeen komen met de aangeleverde offerte(s) 
- Niet voor alle maatregelen is een verklaring nodig. De uitzonderingen vind je op de tweede 

pagina 
 
Als je meerdere verklaringen aan wilt leveren en er is geen uploadmogelijkheid meer, neem dan contact 
met ons op, we kunnen deze dan extra toevoegen. 

Aangifte inkomstenbelasting 
Een aanslag is niet voldoende. Het moet de volledige aangifte zijn van de aangegeven jaren.  

https://samenvoegen.warmtefonds.nl/
https://warmtefonds.nl/particulieren/download/verklaring-aannemer-installateur


Uittreksel van de Kamer van Koophandel 
Let op dat dit niet niet de inschrijving in het handelsregister is, maar een recent uittreksel. Het 
uittreksel moet voldoen aan de volgende voorwaarde: 

- Dit mag maximaal een jaar oud zijn 

Bankafschrift 
Een bankafschrift moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

- Het moet een transactieoverzicht zijn van een volledige maand 
- Er mag niets doorgehaald zijn of onleesbaar zijn gemaakt 
- Het mag niet ouder zijn dan twee maanden 
- Het begin- en eindsaldo moeten zichtbaar zijn 
- Je NAW-gegevens moeten zichtbaar zijn 
- Het bevat de af- en/of bijschrijving van bijvoorbeeld hypotheeklasten, inkomen of uitgaven. Dit is 

afhankelijk van het bankafschrift dat opgevraagd wordt. 
 
Vaak zullen er meerdere bankafschriften opgevraagd worden, bijvoorbeeld een bankafschrift met 
daarop de hypotheeklasten en een bankafschrift met daarop het inkomen. Als beide transacties op 
hetzelfde bankafschrift te zien zijn (dus van hetzelfde IBAN nummer), mag je dit bankafschrift onder 
alle betreffende kopjes uploaden. Als de transacties op verschillende bankafschriften te zien zijn (dus 
van verschillende IBAN nummers), dan is van al deze IBAN nummers een volledig maandafschrift nodig. 

Een stappenplan voor het downloaden van een juist bankafschrift vind je hier. 

Legitimatiebewijs 
Als legitimatiebewijs worden de volgende documenten geaccepteerd: 

- Paspoort 
o Alleen de voorkant 

- Identiteitsbewijs 
o Voor én achterkant 

Mijn Pensioen Overzicht 
Dit document kun je downloaden op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 

Let op: Een ander pensioenoverzicht (ABP of van uw pensioenuitvoerder) voldoet niet, het document 
moet afkomstig zijn van Mijn Pensioenoverzicht.  

 

 

 

 

 

 

Als je alle documenten hebt geüpload, er niets meer op ‘ Nog te uploaden’  staat en je hebt al le 
eerdere stappen ook succesvol doorlopen, is je dossier compleet.   

https://www.warmtefonds.nl/particulieren/download/stappenplan-downloaden-bankafschrift
http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/

