Maak het jezelf
makkelijk.

In 3 stappen
inzicht in hoe jij
thuis energie kunt
besparen.

Jouw oriëntatiehulp
voor energiebesparende
maatregelen.

Inhoud
Jij wil lekker wonen, en daar niet te veel geld voor betalen. Besparen op energiekosten
door bijvoorbeeld isolatie of zonnepanelen lijkt je wel wat. Alleen is het nog niet duidelijk
wat nou de beste keuze is voor jouw woning. Geen probleem! Wij geven graag advies.
Na deze 3 hoofdstukken heb jij duidelijk inzicht in wat er wel en niet mogelijk is in jouw
woning. Hoeveel het kost én wat het je kan opleveren in kostenbesparing en verbetering
in wooncomfort.

1. Krijg inzicht
in je huis

2. Wat kan
je doen?

3. Do’s and
Dont’s

controlevragen te stellen over de

details van iedere maatregel. Onderweg

hier verder kunt. Zodat je zelf in staat

woning en het woongedrag, zo krijg je

kom je een hoop ervaringsdeskundigen

bent beslissingen te nemen.

inzicht in jouw situatie.

tegen die hun huis al hebben

Begin met jezelf een aantal

Lees jezelf daarna goed in over de

verduurzaamd. Leer van andermans
journey!

Daarna krijg je tips over hoe je vanaf

Introductie
duurzaam wonen
Wist je dat?

Energie besparen is geld besparen. Veel energiebesparende maatregelen voor een
energiezuinige woning verdienen zichzelf binnen enkele jaren terug.

Wist je dat?

Meer dan de helft van alle woningeigenaren wil wel verduurzamen, maar verdwaalt in het
keuzedoolhof van mogelijkheden, meningen, baten en terugverdientijd. Want, waar moet je
beginnen en wie mag je geloven?

Hoe denkt de Nederlandse consument over duurzaam wonen?

60%

heeft (grote) interesse in duurzaam
wonen

70%

vindt het belangrijk dat de
duurzame maatregelen wel
worden terugverdiend.

38%

zou meer willen weten over hoe hun
woning verduurzaamd kan worden

Bron: BPD Onbewust Duurzaam september 2019

Sidenote: Houd er rekening mee dat alle berekeningen in deze oriëntatiehulp zijn bedoeld om een indicatie te geven
van de kosten, baten en terugverdientijd van energiebesparende maatregelen. Berekeningen zullen voor specifieke
situaties verschillen. Statements op basis van bouwjaar en gedrag zijn als voorbeeld bedoeld. Deze oriëntatiehulp is
daardoor adviserend van aard, niet leidend. Er kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden.

HOOFDSTUK 1

Kijk naar
je huis
Voordat je keuzes kunt maken, is inzicht in de woning vereist. Wanneer je op de
hoogte bent van je eigen situatie, is het makkelijk om in te schatten welke kansen er
liggen. Krijg inzicht in je woning door jezelf de volgende 5 vragen te stellen.

1. Wat is je energieverbruik?
Het jaarverbruik van een Nederlands gezin van 2 tot 5 personen ligt gemiddeld tussen de 3.000
kWh en 4.500 kWh stroom. Daarbij komt nog zo’n 1.500 m³ gas. Uiteraard is het energieverbruik
afhankelijk van een aantal factoren, waardoor jouw verbruik kan afwijken van het gemiddelde.
Als je het verbruik niet zo 1, 2, 3 zichtbaar hebt, ga dan bij jezelf na: hoeveel bewoners zijn er?
Hoe groot is de woning? Staat de verwarming vaak hoog? Is de woning verouderd of recentelijk
vernieuwd? Zijn er veel grote huishoudelijke apparaten in gebruik? Meet de antwoorden met het
gemiddelde uit je omgeving.
Wil je een nauwkeuriger antwoord? Pak dan de jaarnota van de energieleverancier erbij. Hier staat
het jaarbedrag op vermeld. Veel woningen hebben tegenwoordig een slimme meter waardoor
het verbruik precies wordt bijgehouden. De gemiddelde prijs voor 1 kWh is €0,23. Voor gas betaal
je €0,77 per m3.

2. Wat is het woongedrag?

De hoeveelheid energie die er nodig is om de woning te voorzien van warmte is afhankelijk
van onder andere de grootte, de isolatie en het type woning.
Daarnaast speelt het woongedrag een belangrijke rol. Ga eens na hoe jouw gezin energie
verbruikt. Zijn het douche liefhebbers en koukleumen? Zijn jullie omringd door elektrische
apparaten? Doe je s ’nachts de verwarming uit en haal je je stekkers uit het stopcontact? Zet
je vaak de wasmachine en vaatwasser aan? Heb je die überhaupt? Heb je graag alle lichten
aan? Neem al deze punten mee in het bepalen van een gemiddeld verbruik, om een zo
reëel mogelijke inschatting te kunnen maken van de mogelijke besparingen. Bij het nemen
van energiebesparende maatregelen geldt: hoe hoger het energieverbruik is, hoe groter de
besparing zal zijn.
Bereken het geschatte verbruik voor jouw woning.

3. In welk type woning woon je?

Appartement
Deze woning heeft weinig buitenmuren en zit warm tussen andere
appartementen in, waardoor het totale energiegebruik vaak lager ligt.
Appartementen hebben vaak meer glasoppervlak dan buitenmuur
oppervlakte, waardoor glas een belangrijker onderwerp is. Let op: je
hebt meestal te maken met een Vereniging van Eigenaren waarmee dit
soort onderwerpen afgestemd moet worden.
Rijtjeswoning
Omliggende woningen beschermen tegen weer en wind omdat
ze maar twee zijden hebben die worden blootgesteld aan de
weerselementen. Ook kan er worden geprofiteerd van de verwarming
van de buren. Met een geïsoleerde muren, vloer en dak zal het
energieverbruik niet heel hoog liggen.
2-onder-1-kap/hoekhuis
Deze woning is vaak niet zo energiezuinig. Er is meer gas nodig om
de woning te verwarmen doordat veel warmte verloren gaat door de
buitenmuren.
Vrijstaand
Dit type woning heeft het meest last van weer en wind. Het is bij dit
type sterk aan te raden om te investeren in isolatie wanneer dit nog niet
aanwezig is. Ook kan zonnestroom een interessante oplossing zijn.

“Als je tegenwoordig spaargeld op de
bank hebt staan dan levert dat geen
sodemieter op. Zonnepanelen wel. En je
kunt er trots op zijn!”

Familie Schut
“Veel mensen vragen zich af wanneer je de zonnepanelen hebt terugverdiend.
Maar daar gaat het niet altijd om. Wij willen graag een bijdrage leveren aan
het milieu, en dat mag best geld kosten. Je kunt ook een aandeel nemen in
windmolens bijvoorbeeld, maar beginnen met zonnepanelen op ons eigen dak
voelt het best.Financieel gesproken hoor ik wel eens wat overdreven verhalen.
Ik zie te veel hooggespannen berekeningen over de terugverdientijd van
zonnepanelen. Wij hebben netto zo’n €9.500 betaald voor 4.300 kWh opbrengst.
Dat betekent ongeveer €1.000 per jaar terugkrijgen voor het terugleveren van
elektriciteit. Dat moeten we allemaal nog meemaken, maar dat komt vanzelf. Op
een zonnige dag kijk ik meerdere keren per dag op mijn mobiel hoeveel stroom
de panelen hebben opgewekt. Ik vind het zo een leuke gadget dat ik het aan
veel vrienden laat zien. Het leuke is, dat Francien en ik nu nog bewuster omgaan
met energie.”

Leiden

4. Wat is je energielabel?

Ieder huis heeft een voorlopig energielabel. Een energielabel vertelt iets over de relatieve
zuinigheid van de woning. Een woning die weinig warmte verliest, door bijvoorbeeld een
goede algehele isolatie krijgt deze één van de ‘hoogste’ letters (A, B, C). Wanneer de isolatie
minder goed is en er geen andere energiebesparende maatregelen zijn geïnstalleerd, dan zal
het energielabel lager uitvallen (D-G). Met andere woorden, de opsomming van (of gebrek
aan) maatregelen als vloerisolatie, spouwmuurisolatie, dakisolatie, beglazing en zonnepanelen
wegen mee in de beoordeling. Naarmate dit verbetert, met een lager energieverbruik als
gevolg, verbetert ook het energielabel. Op deze manier kan je dus in één oogopslag zien hoe
zuinig een woning is. Woongedrag en energieverbruik hebben géén effect op het energielabel,
omdat dit per bewoner verschilt.
Weten wat jouw (voorlopige) energielabel is? Vul hier je postcode in.

5. Uit welke periode komt je woning?

Voor 1920

De woning
• is niet gebouwd met een spouwmuur.
• heeft meestal nog geen kruipruimte. Wel kan het zijn dat deze later is gegraven. Check of
er een kruipluik aanwezig is.
• is tijdens de bouw niet geïsoleerd, waardoor er veel warmte verloren kan gaan.

Tussen 1921
en 1945

De woning
• is gebouwd met een spouw tussen de binnen- en buitenmuur.
• heeft meestal een kruipruimte. Check of er een kruipluik aanwezig is.
• is tijdens de bouw niet goed geïsoleerd. Er valt dus nog veel te winnen

Tussen 1945
en 1975

De woning
• heeft vanaf de bouw al wel isolatie, maar deze is vaak matig.
• heeft isolatie in de muren, maar vaak na-isolatie gebruiken.
• heeft vaak vloerisolatie. Voornamelijk de huizen vanaf 1980.
• heeft dubbel glas, maar is waarschijnlijk aan vervanging toe.

Tussen 1976
en 2005

De woning
• is goed geïsoleerd.
• is bij de bouw voorzien van isolatie in de vloer, het dak en de spouwmuur.
• heeft dubbel glas, sommige huizen hebben al vanaf de bouw isolatieglas.

Let op: Deze tabel is bedoeld om beeld te geven van de bouwregels van de Nederlandse huizen en bevat daardoor algemeenheden.
Jouw woning kan natuurlijk een uitzondering zijn. Ook kan het dat de vorige eigenaar al werkzaamheden heeft uitgevoerd. Is jouw woning
van na 2005? Dan is het een nieuwbouwwoning, wat betekent dat het vanaf de bouw een energiezuinige woning is.

HOOFDSTUK 2

Wat kan
je doen?
Nu de woning in kaart is gebracht, is het makkelijker om in te schatten welke
energiebesparende maatregelen geschikt zijn bij jou thuis. Dat er zonnepanelen op het
dak van een woning kunnen, is algemeen bekend. Maar wist je bijvoorbeeld dat het
dak op verschillende manieren geïsoleerd kan worden? En dat je door een nieuwere,
energiezuinigere verwarming te kiezen een hoop kan winnen in comfort en verbruik?
Dit hoofdstuk geeft inzicht in welke energiebesparende
maatregel passend zijn bij welk type woning. Met welke
maatregelen kun je bijvoorbeeld het beste beginnen?
En wanneer ben je klaar voor die veelbesproken
warmtepomp? Je ontdekt de 3 stappen van
verduurzaming.
Daarnaast vind je de werking, de kosten en
terugverdientijd van iedere maatregel in een handig
overzicht, gecombineerd met de voor- en nadelen,
zodat er een goede afweging gemaakt kan worden.
Aanvullend geeft onze energieadviseur Tim een hoop
tips.

Tip van Tim: Kijk goed naar
wat je energieverbruik is,
en of dat gaat veranderen
de aankomende jaren
door
bijvoorbeeld
studerende kinderen.

De 3 stappen van
verduurzamen
Wat sommige woningeigenaren misschien niet weten is dat er een logische volgorde zit in het
energiezuinig maken van de woning. Het zou bijvoorbeeld zonde zijn om de elektrische warmte van
je nieuwe warmtepomp te verliezen omdat de isolatie van muren, dak of vloer nog niet volstaan.
We hebben energiebesparende maatregelen onderverdeeld in 3 stappen. Daarbij is financiering
ook meegenomen in het bepalen van deze volgorde. Isoleren is financieel laagdrempeliger dan een
gloednieuwe warmtepomp aanschaffen. Ten slotte speelt de realisatie van de maatregelen een rol.
Isolatie is vaak in 1 dag gedaan, waar de installatie van een warmtepomp soms 3 dagen in beslag
neemt.

1
Isoleren

De belangrijkste tip is: begin
met isoleren! Door de
woning goed in te pakken
wordt er niet onnodig
warmte verloren.

Waarom als
eerste?

Isoleren is ook makkelijk
uitvoerbaar en (vaak) de
kleinste investering. Toch
heel effectief en het
snelst terugverdiend.

Wat kan je doen?
Spouwmuurisolatie
Dakisolatie
Vloerisolate
Isolatieglas
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2
Zelf energie
opwekken

Wanneer je niet meer
onnodig verspilt, kun je zelf
energie gaan opwekken. Dit
kan met zonnepanelen op
het dak.

Waarom als
tweede?

Zonnepanelen zijn
ondertussen goed
ontwikkeld. Het is een
bewezen product. Je
neemt minder energie
af en kan het overschot
salderen.

Wat kan je doen?
Zonnepanelen

Van het gas af

Dit betekent dat zowel de
verwarming, het warme
tapwater, als het koken
zonder gas moet gebeuren.
Vooral verwarmen zonder
gas vergt een flinke
aanpassing.

Waarom als
derde?

Het is niet slim om het
verwarmingssysteem aan
te passen als een woning
beperkt geïsoleerd
is.Door over te stappen
op elektrische warmte
gaat het energieverbruik
flink omhoog.
Zonnepanelen geven de
stroom die je nodig hebt.

Wat kan je doen?
Warmtepomp

1

Isolatie

Een ongeïsoleerde woning laat veel koud door. Isoleren is daarom altijd een goede
eerste stap. Wat je niet verliest, hoef je ook niet te besparen. Gelukkig is het een
makkie om te isoleren; een kwestie van een paar uur.

Familie Van
Veldhoven
“We wonen hier nu 2 jaar en het eerste wat
ons opviel was dat de vloer toch behoorlijk
koud is. Vooral Marjolein is erg blij dat de vloer
eindelijk een stukje warmer gaat worden.
Wij hebben niet de financiële middelen om
verduurzaming zelf te bekostigen. We zijn
uitgekomen bij de Energiebespaarlening van
het SVn. Dat gaat gewoon via de regering. Dit
is voor veel mensen handig omdat je niet direct
een groot spaarpotje nodig hebt om te kunnen
verduurzamen. Daarnaast kun je de lening ook
boetevrij aflossen, dus als we een keer wat extra
over hebben kunnen we dat doen. Het is zelfs
zo gunstig dat ik ga verdienen op mijn lening
omdat de maandelijkse besparing groter is dan
het maandelijkse aflossingsbedrag.”

Spijkenisse

“Je hebt niet
direct een groot
spaarpotje nodig
om te kunnen
verduurzamen”

Kruipruimteisolatie

Huizen met vloerisolatie verliezen
minder warmte, waardoor je minder
hoeft te stoken. Ook zorgt het voor
grote verhoging van het wooncomfort.
De vloer wordt tot wel 3 graden warmer.
Ook kan vloerisolatie (soms in combinatie
met bodemisolatie) vochtproblemen
vanuit de kruipruimte tegengaan.

Spouwmuurisolatie

Een spouwmuur is een muur die uit twee
delen bestaat, namelijk een buiten- en
een binnenmuur. De spouw is de ruimte
tussen deze muren. Door deze ruimte te
isoleren, trek je je woning als het ware
een warme jas aan.

Dakisolatie

Zonder dakisolatie gaat 25% tot 30%
van de warmte verloren via het dak. Dat
is best een hoop. Je kunt isolatieplaten
langs de binnenzijde aanbrengen. Bij
een plat dak gaan de isolatieplaten
aan de buitenzijde met daaroverheen
dakbedekking.

Isolatieglas

Houd je hand eens voor het raam, voel
je de koud? HR++ glas laat 5 keer minder
warmte naar buiten dan enkel glas. HR++
glas is dubbel glas met een onzichtbare
isolatielaag. Deze weerkaatst de warmte
terug naar binnen, maar laat wel licht
door van buiten. Hoe lager de U-waarde,
hoe beter. Bij dubbel glas ligt rond die
rond de 3 (dubbelglas) en bij HR++ rond
de 1.

Wanneer geschikt: Woningen
met niet-geïsoleerde kruipruimtes
met een werkhoogte van
minimaal 50 cm.
Kosten: €20-€40 per m2
Besparing: Zo’n 10% op je
gasverbruik.
Terugverdientijd: 10-20 jaar

Wanneer geschikt: Woningen
van tussen 1920 en 1976 (naisolatie kan bij woningen van na
1976 met matige isolatie)
Kosten: €750-€3000. Afhankelijk
van de muuroppervlakte.
Besparing: €600 per jaar.
Terugverdientijd: 3 jaar

Wanneer geschikt: Woningen
met plat of hellend dak.
Kosten: €40-€115 per m2. Van
binnenuit isoleren is voordeliger
dan vanaf buiten.
Besparing: €600 per jaar.
Terugverdientijd: 10 jaar

Wanneer geschikt: Houten kozijn
kan meestal, mits goede staat.
Dubbelglas past niet in een kozijn
van enkelglas.
Kosten: €200-€300 per m2
Besparing: €280 per jaar
(afhankelijk van de oppervlakte)
Terugverdientijd: 15 jaar

Waarom
isolatie een
goed idee is

Er is subsidie beschikbaar.

De SEEH subsidieregeling is bedoeld om
isolerende maatregelen te financieren. Je kunt
wel tot 20% terugkrijgen op het totale bedrag,
mits er gekozen is voor minimaal 2 isolerende
maatregelen. Check de voorwaarden van deze
subsidie.

De woning stijgt in waarde.

De woning wordt meer waard met goede
isolatie, door het gestegen energielabel. Huizen
met label A brengen tot €7.000,- meer op bij de
woningverkoop volgens De Nederlandse Bank.

Warm in de winter, koud in de zomer.
Isolatie houdt in de winter niet alleen de warmte
binnen, maar zorgt er in de zomer óók voor dat
de warme lucht buiten blijft.

Geen last van stijgende gasprijzen.
Nederlands schroeft de gasbelasting de
aankomende jaren omhoog nu er minder

Gronings gas beschikbaar is, er meer vraag is
naar elektriciteit en om Nederland zo gasvrij
mogelijk te maken. Verlies dus geen duur gas
meer. Isolatie zorgt voor een groot verschil op
de energierekening.

Wooncomfort verbetert.

Wat verandert er thuis? Je wooncomfort verbetert
aanzienlijk. Muren en vloeren voelen minder koud
aan. Geen koude voeten meer en geen tocht.
Daarnaast werkt glaswol ook als geluidsisolatie.

Korte terugverdientijd.

Isolatie verdient zich in een relatief korte tijd
terug. Spouwmuurisolatie staat met stip op
de eerste plek van alle energiebesparende
maatregelen qua korte terugvedientijd.

Makkelijk geïnstalleerd.

Een isolatieklus is meestal binnen 1 dag gebeurd.
Er hoeft meestal geen aanpassing gedaan te
worden aan de woning.

Tip van Tim: Weet je niet welk soort dubbel glas jouw woning heeft? Kijk naar
de aanduiding in de rand tussen de glasplaten: HR, HR+ of HR++. Staat er niets?
Dan gaat het bijna altijd om gewoon dubbelglas of HR-glas van voor 1996.
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Zonnepanelen

Het plaatsen van zonnepanelen is de bekendste en populairste energiebesparende
maatregel. In 2019 hebben zo’n 9,9% van de woningbezitters panelen op het dak
liggen. (MilieuCentraal). De afgelopen jaren zijn zonnepanelen een onderdeel van het
straatbeeld geworden.

“Op deze manier
kunnen we ons
spaargeld slim
investeren”

Familie Lans
“We wilden in de eerste plaats iets doen aan
de steeds oplopende elektriciteitsrekening
voor onze woning. Daarom hebben we
gekozen voor zonnepanelen. Dit gaat een
besparing van ruim 65% van onze totale
elektriciteitsrekening realiseren. Zo kunnen
we ons spaargeld slim investeren. Zodra
de investering in zonnepanelen zich heeft
terugverdiend gaan we hier namelijk
meer op verdienen dan wanneer het geld
op de spaarrekening zou blijven staan.
Het rendement op je spaargeld is nihil
tegenwoordig. Daarom is het voor ons erg
voordelig om ons geld te investeren in onze
eigen woning. Hier halen we een rendement
van bijna 6% mee ten opzichte van nog geen
1% op de spaarrekening.”

Hoogvliet

Hoe werken zonnepanelen?

Met zonnepanelen wek je zelf 100% duurzame energie op voor jouw
woning. Licht van de zon omzetten in elektriciteit (gelijkstroom) is in een
notendop wat zonnepanelen doen. Dit heet het fotovoltaïsch effect of ‘PV’.
De zonnecellen vangen het licht op en zetten het om naar stroom. Als we het
over zonnepanelen als oplossing hebben, bedoelen we eigenlijk het hele
zonnestroomsysteem inclusief omvormer (PV-systeem). De omvormer zet
de gelijkstroom om naar wisselstroom. Dit is de stroom waarop de meeste
huishoudelijke elektrische apparaten werken.

Gemiddelde kosten van zonnepanelen.

De kosten van zonnepanelen zijn in de afgelopen jaren enorm gedaald. Voor een
zonnestroomsysteem van 10 panelen betaal je gemiddeld €4.700. Dit is inclusief
omvormer en installatie. Voor een gemiddeld energieverbruik van 3.000 kWh
zijn zo’n 12 zonnepanelen van 300 wattpiek nodig. Staar je echter niet blind op
gemiddelde prijzen. De uiteindelijke prijs wordt beïnvloed door het dakoppervlakte,
het aantal panelen, het type panelen, het type omvormer, de bereikbaarheid en het
bevestigingsmateriaal. Daarnaast geldt meestal: hoe meer zonnepanelen er geplaatst
worden, hoe voordeliger de prijs per paneel wordt.
Het vermogen van een paneel is een indicator van de prijs. Daardoor zijn er een hoop
prijsklassen. Maar anders dan bij bijvoorbeeld een laptop geldt: panelen met een
hoger vermogen zijn vaak wat duurder, maar zullen op termijn ook meer opleveren.
De kwaliteit is dus erg belangrijk. Gemiddeld heb je zonnepanelen tussen de 8 en 10
jaar terugverdiend.
Doe de check en bereken hoeveel zonnepanelen kosten.

Wist je dat?

Veel woningeigenaren denken dat zonnepanelen alleen stroom leveren bij een
dakligging op het zuiden. Echter hebben de panelen van tegenwoordig ook
een prima opbrengst bij een oost- en west ligging. Je vangt ongeveer 80% van
de opbrengst met een dak op het zuiden.

Waarom
zonnepanelen een
goed idee zijn
Jouw huis als energiecentrale.

Door zelf energie op te wekken bespaar je
honderden euro’s per jaar op je energierekening.
Daarnaast heb je geen last van stijgende
stroomprijzen. Hoe zit dat?

Woning wordt meer waard.

Opgewekte energie moet direct worden
gebruikt. Als jij op een zonnige dag geen stroom
nodig hebt, gaat de opgewekte energie naar
de energieleverancier. Dit wordt geregistreerd.
Wanneer je stroom wilt gebruiken zónder dat de
zon aanwezig is, neem je energie juist af van de
leverancier. Door de salderingsregeling kun je de
geregistreerde kWh afstrepen tegen het aantal
kWh dat er op niet-zonnige dagen is afgenomen.
Dit heet salderen.

Een woning wordt aantrekkelijker voor kopers
door waardevolle toevoegingen. Voorbeelden
hiervan zijn een nieuwe badkamer of een CV-ketel.
En dus ook zonnepanelen. Door zonnepanelen
wordt de toekomstige energierekening lager:
iets dat toekomstige kopers kan aanspreken.
Wat opvalt is dat woningen met zonnepanelen
gemiddeld duurder zijn dan woningen zonder
zonnestroomsysteem. Voor zonnepanelen is een
significant prijseffect gevonden van 2,56% op de
woningwaarde. Bij een gemiddeld huis met een
waarde van €300.000 is dat dus al €7.680. Het
kan zelfs zo zijn dat je de volledige investering in
zonnepanelen terugverdiend bij de verkoop van
de woning.

Je bespaart geld.

Je kan BTW terugvragen.

Een
gemiddeld
huishouden
heeft
met
zonnepanelen een energiebesparing van €600 per
jaar. Dit geeft een terugverdientijd van ongeveer 8
tot 10 jaar. Daarnaast heeft een zonnepaneel een
levensduur van minstens 25 jaar. Je hebt er lang
plezier van. Het rendement op zonnepanelen
is vergelijkbaar met een rente van 6% op een
spaarrekening. Bereken jouw rendement.

Omdat de zonnepanelen energie leveren aan de
energieleverancier ben je als woningeigenaar
officieel ondernemer. Dat betekent dat de BTW
over het aankoopbedrag teruggevraagd kan
worden. Er wordt 21% BTW geheven op zowel
installatie als onderhoud. Meer hierover.

Wat verandert er thuis?

Je kunt via veel apps makkelijk bijhouden wat de
zonnepanelen opleveren. Zo heb je goed inzicht
in je opbrengst en verbruik, en daarmee de
energiekosten.

Tip van Tim: De meeste daken zijn geschikt. Je zou het zelf kunnen
controleren door te kijken naar hoe groot de schaduwval is en of je dak een
zuidligging heeft. Check ook of er vrij oppervlak is van 15m2.
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Verwarming

De meeste huizen worden nu nog verwarmd met gas. Samen hebben we bepaald dat
we hier in 2030 vanaf willen zijn. Gas winnen veroorzaakt uitstoot en daarom zullen we
we collectief overstappen op duurzame alternatieven.

Familie
De Jong
“Dit huis hebben we vorig jaar
gekocht en hebben meteen veel
veranderingen
doorgevoerd.
Het was oud, daarom hebben
we meteen alles aangepakt. We
hebben bij wijze van alleen de
deurklinken niet verwijderd! Dit
was het uitgelezen moment om
ook iets van energiebesparende
maatregelen te nemen. Juist omdat
we gingen verhuizen, dachten we
na over wat er gerealiseerd kon
worden in de nieuwe woning. Er
waren bijvoorbeeld nog radiatoren
in huis, die nogal wat roestplekken
hadden. Die zou je dan kunnen
vervangen, maar je kunt ook denken:
nu is het tijd voor vloerverwarming.
En gaan we dat dan combineren
met een warmtepomp? In Zweden
wordt de warmtepomp al 35 jaar
gebruikt, daarom vonden wij het
een goede oplossing. Wij zijn van
het gas af.”

Nieuwegein

“Wij zijn van
het gas af”

Lucht wartmepomp

Dit type pomp haalt zijn warmte uit de
buitenlucht. Je hebt dus buiten een
onderdeel staan. Deze warmte wordt
door elektriciteit vermeerderd en
afgegeven aan water of lucht die het
door de verwarming verspreiden.

Bodemwarmtepomp

Dit type pomp haalt zijn warmte uit de
bodem en heeft een hoog rendement.
Er zit een lange buis in de grond die
warmte naar boven haalt en middels
water door de woning vervoert. Let op:
het boren van het buizensysteem vergt
veel werk.

Hybride warmtepomp

Deze pomp is een combinatie van een
warmtepomp en een CV-ketel. In de
basis blaast de warmtepomp warme
lucht rond en regelt de CV-ketel de
warmwatervoorziening. Wordt het toch
te koud? Dan springt de CV-ketel bij.

HR-ketel

Een HR-ketel warmt water op met
een brander. Hier is gas voor nodig.
Door middel van een pomp komt het
opgewarmde water in de radiatoren
terecht. De zogenoemde CV-combiketel
zorgt ook voor warm water uit de kraan.

Wanneer geschikt: Als de CVketel bijna aan vervanging toe is.
Kosten: €5.000 - €12.000
Terugverdientijd: 8-10 jaar
Vermogen: 400-500%
Gasverbruik: 0%

Wanneer geschikt: Als de CVketel bijna aan vervanging toe is
en je over een tuin beschikt.
Kosten: €6.500 - €19.500
Terugverdientijd: 8-10 jaar
Vermogen: 400-500%
Gasverbruik: 0%

Wanneer geschikt: Als
vloerverwarming niet mogelijk is.
Kosten: €4.000 - €7.000
Terugverdientijd: 8-10 jaar
Vermogen: 200%
Gasverbruik: 30%

Wanneer geschikt: Als je ketel
binnenkort aan vervanging toe is.
Kosten: €1.500- €3.000
Terugverdientijd: 5 jaar
Vermogen: 90%
Gasverbruik: 100%

Waarom duurzaam
verwarmen een
goed idee is
Ten eerste: wat heb je nu hangen?

CV-ketels gaan gemiddeld 12 jaar mee. Hierna is
het aangeraden om de CV-ketel te vervangen.
Dit omdat er zuinigere opties zijn, maar ook
omdat een te oude CV-ketel gevaarlijke gassen
kan uitstoten. Ook qua comfort kan een nieuwe
CV-ketel veel meer bieden. Is jouw ketel pas 5
jaar oud? Dan kan je hem nog best even laten
hangen, deze ketels zijn nog redelijk zuinig. Daarna
is het verstandig om een verwarmingssysteem te
overwegen dat géén gas gebruikt.

Wat is een warmtepomp?

vervuilend gas. Je kunt de werking vergelijken
met een koelkast. In plaats van warme lucht te
onttrekken uit de binnenkant van de koelkast,
onttrekt de warmtepomp juist warmte en gebruikt
deze.

Effect op comfort/leven.

Een nieuw systeem is veiliger. Voornamelijk die
full electric zijn. Daarnaast heb je bijna geen
onderhoud aan een warmtepomp. Wel maakt
een warmtepomp geluid dat vergelijkbaar is met
dat van een afwasmachine.

Een warmtepomp is een apparaat dat warmte
uit de lucht, bodem of het grondwater
onttrekt. Daarmee worden de woning en de
tapwatervoorziening verwarmd. Hierdoor daalt
je gasverbruik flink en ben je niet afhankelijk van

Niet vervangen, wel besparen!

HR-ketel

Warmtepomp

Voordelen

Voordelen

Met een aantal instellingen kun je ook al veel
besparen met je huidige ketel. Ook kan je de
ketel goed laten inregelen, daarmee kun je wel
een paar honderd euro per jaar besparen.

• Eenvoudige installatie.

• Er zijn subsidies beschikbaar tot wel €5.000

• Niet heel kostbaar.

• Je hebt een constante temperatuur in huis.

• Nieuwe ketels zijn vaak zuiniger dan oudere ketels.

• De woning wordt meer waard.

• In nagenoeg elke woning kan een standaard
CV-ketel geplaatst worden.
Nadelen

Nadelen
• Heb je nog traditionele radiatoren? Dan is het zaak om over
te gaan op vloerverwarming.

• CV-ketels zijn eigenlijk niet meer van deze tijd.Binnenkort
moeten we allemaal van het gas af.
• Je bent afhankelijk van stijgende gasprijzen.

• Je switcht van gas naar elektriciteit. Met een hoger
energieverbruik is het slim om eerst zonnepanelen te
nemen.

Tip van Tim: Ben je vergeten hoe oud e CV-ketel precies is? Vaak zit er
op de ketel (of aan de binnenkant van de klep) een sticker met daarop de
onderhoudsdata en de aankoopdatum.
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Do’s and
Dont’s
Nu je een beeld hebt van wat er mogelijk is in de woning, kun je keuzes gaan maken.
Maar waar moet je op letten en hoe voorkom je verkeerde keuzes? Op het internet is veel
informatie te vinden. Helaas is deze informatie vaak geproduceerd door leveranciers
waardoor er adviezen worden gegeven met een winstoogmerk. Wij hebben al 6 jaar
ervaring met het uitzoeken van de beste mogelijkheden voor iedere situatie, en delen
graag onze do’s en dont’s.

Tip van Tim: Het rendement op isolatie is te vergelijken met de rente op een
spaarrekening van zo’n 10% tot 20%. Dit is daarmee een veel aantrekkelijke
investering dan een belegging in aandelen.

Wat je vooral
wel moet
doen

Wat je vooral
niet moet
doen

Begin altijd met isolatie.

Te lang wachten.

Vraag je buren eens om advies.

In zee gaan met niet
gecertificeerde installateurs.

Let op certificering van installateurs
en lees de reviews.

Alleen advies inwinnen bij partijen
die belang hebben bij hun eigen
product.

Je zal meteen verschil merken in besparing
en comfort. Daarbij is het is de kleinste
investering.

Hebben je buren al verduurzaamd? Vaak zijn
huizen uit de buurt gebouwd in dezelfde
periode en daardoor vergelijkbaar.

Zoek hiernaar via een onafhankelijke partij die
geen baat heeft bij het adviseren van het één
over het ander.

Let op garantie.

Het is belangrijk dat de installateur goede
garantie biedt. Lees daarom goed de
voorwaarden.

Kies een bedrijf dat meerdere
merken en materialen aanbiedt.

Zo heb je meer kans op de beste oplossing
voor jouw situatie.

Vraag altijd professioneel en
onafhankelijk advies.

Bij een investering als deze wil je zeker weten
dat je de juiste keuzes maakt.

Wist je dat de energieprijzen vanaf nu tot
2030 gemiddeld met 13% omhoog gaan?

De meeste installateurs hebben dit op hun
website staan.

Veel partijen zullen adviseren het materiaal
te gebruiken dat zij in huis hebben. Vraag
daarom altijd onafhankelijk advies aan.

Keuzes maken zonder dat de
woning goed is bekeken door een
specialist.

Voorkom teleurstelling achteraf wanneer
blijkt dat een oplossing niet geïnstalleerd kan
worden.

Eigen geld investeren dat je niet
kunt missen.

Er zijn een hoop duurzame leningen
beschikbaar. De besparing op energiekosten
is vaak vergelijkbaar met de aflossing op de
lening en daardoor betaalbaar. Lees hier
meer over.

“Je kunt denken dat je door het zelf te
doen misschien goedkoper uit bent.
Maar inmiddels ben ik er wel achter dat
dat niet zo is.”

Familie Soetekauw
“We hebben recentelijk een jaren ‘30 woning gekocht in Noord-Holland. Wij vonden
vonden dit een geschikt moment om over verduurzaming na te denken omdat je
bij de overgang naar een nieuwe woning vaak een nieuwe hypotheek afsluit. We
hebben gebruik gemaakt van de extra leencapaciteit toen we de hypotheek afsloten
om te investeren in energiebesparende maatregelen. Dat is handig, want daardoor
hoef je het bedrag niet helemaal zelf op te hoesten.We hebben de muren gevuld
met extra glaswolvezel, de vloer geïsoleerd, zonnepanelen op het dak en een nieuwe
CV-ketel. En dat allemaal op één dag!”

Middenoostbeemster

Samenvatting
Je hebt nu inzicht in de woning. Op basis van je energielabel, bouwjaar, woningtype en
woongedrag kan je een inschatting maken waar de kansen liggen bij jou thuis. Vaak is
isolatie de eerste stap omdat dat opgewekte warmte binnenhoudt en veel besparing
oplevert. Daarna is ook het opwekken van energie middels zonnepanelen bijna altijd
een goed idee (mits het dak gunstig ligt). Echter is ieder huis anders en is het
aangeraden om een onafhankelijk specialist naar de woning te laten kijken.
Toch zelf regelen? Stel eerst vast wat jij belangrijk vindt en kijk goed naar
certificering en aanbod. Of vraag hulp bij ervaringsdeskundigen.

3 Stappen van verduurzaming
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Trek je woning

Leg zonnepanelen

Ga volledig van het

een warme jas aan

op je dak.

gas af.

door het goed te

Dit kan zodra je

Één ding staat

isoleren.

een dak hebt met

vast. Met een

Wat je niet verliest

goede liggen en

aardgasvrije woning

hoef je ook niet op

de woning goed

ben je een stuk

te wekken.

geisoleerd is.

beter klaar voor de
toekomst.

Minder uitzoekwerk en zeker weten dat de installatie goed verloopt?

Bespaar jezelf weken tijd. Tim en onze andere adviseurs helpen je ontdekken welke maatregelen
bij welk type huis past. Onze werknemers weten precies wat er op de markt is: we houden altijd de
beste deals en kwaliteit in de gaten. Onze missie: meedenken met jouw persoonlijke situatie.
Ook hoef je je geen zorgen te maken om geregel. We maken offertes voor verschillende maatregelen
met de beste prijzen en plannen de installatie bij de beste lokale vakmensen. Je hoeft dus niet zelf het
installatieproces te coördineren met de installateur. Hoe wij zeker weten dat de installateur echt goed
is in wat hij doet? Door ons brede netwerk van partnerinstallateurs, hebben we de mogelijkheid om
100% onafhankelijk te zijn. Dit betekent dat onze energieadviseurs eerlijk en objectief advies geven,
zodat jij niet meer oneindig hoeft te vergelijken. Bij ons ben je gegarandeerd van de beste deal én
een zorgeloze installatie.
Zo hebben we al meer dan 60.000 woningeigenaren ontzorgd
in het proces naar energie besparen.

Dat is duurzaam wonen,
zonder gedoe.

Vraag via
onze site een
Energiepaspoort™
aan

