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Programma
1. Introductie verduurSaam energieloket

2. Waarom is energiebesparing nodig?

3. Wat is de slimste manier om energie te besparen?

4. Financiële regelingen voor energiebesparing

5. Wat is een warmtefoto?

6. Een warmtefoto voor uw woning?
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1. Introductie verduurSaam energieloket



• Organiseert wijkprojecten en informatiebijeenkomsten

• Ondersteunt buurtinitiatieven

• Geeft deskundig en onafhankelijk advies:
• Energiecoach

• Persoonlijk adviesgesprek (energiebesparing & zonnepanelen)

• Maatwerkadvies

• Ondersteunt en begeleidt bij uitvoering van werkzaamheden

• Voert in een aantal gemeenten de duurzaamheidslening

• Bereikbaar via telefoon, e-mail en website (geen fysiek loket)

1. Introductie verduurSaam energieloket
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2. Waarom is energiebesparing nodig?
• Behaaglijkheid / Wooncomfort



• Behaaglijkheid / Wooncomfort

• Betaalbaarheid / Besparing
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• Behaaglijkheid / Wooncomfort

• Betaalbaarheid / Besparing

• Onderhoud / Verbouwing

• Waarde / Verkoopbaarheid

• Kleinkinderen / Milieu

2. Waarom is energiebesparing nodig?



3. Wat is de slimste manier om 
energie te besparen?



Werken in de juiste volgorde…
1. Besparen

Ervoor zorgen dat je minder energie nodig hebt



1. Besparen

• Dakisolatie (zolder)

• Gevelisolatie (spouwmuur)

• Vloerisolatie (kruipruimte)

• Isolerende beglazing

• Kieren en naden dichten

• Waterbesparing (douchekop, kranen)

• Oude apparatuur vervangen (ca. 10 jaar)



Werken in de juiste volgorde…
1. Besparen

Ervoor zorgen dat je minder energie nodig hebt
2. Duurzame bronnen gebruiken

Zoveel mogelijk inzetten voor energielevering



2. Duurzame bronnen gebruiken

• Zonnepanelen (elektriciteit)

• Zonneboiler (warm water)

• Warmtepomp (lucht, water, 
bodem)

• Warmteterugwinning 
(ventilatielucht / douchewater)

• Groene energie:         (Achterhoekse Groene Energiemaatschappij)



Werken in de juiste volgorde…
1. Besparen

Ervoor zorgen dat je minder energie nodig hebt
2. Duurzame bronnen gebruiken

Zoveel mogelijk inzetten voor energielevering
3. Fossiele energie efficiënt gebruiken

Wat er dan nog nodig is aanvullen met fossiele energie, die 
efficiënt is opgewekt



3. Fossiele energie efficiënt gebruiken

• Zuinige apparatuur en verlichting (LED-verlichting, stand by-killers)

• Hoog Rendement-ketel

• Leidingisolatie / verkorte leidingen

• Warmte-terugwinning

• Lage Temperatuur Verwarming

• Vloer- en wandverwarming



Maar ook belangrijk: gedrag van mensen!

• Deuren sluiten

• Onnodige verlichting uitzetten (bewegingssensor)

• Thermostaat lager ruim voor het slapen gaan

• ‘Slim’ ventileren

• Korter douchen

• Etc…



Een paar handige tips…
• Is de energierekening p.j. voor gas en elektra hoger dan €1.500,-? 

Dan is er vaak met eenvoudige middelen te besparen!

• Woningen van vóór 1980 zijn over het algemeen slecht geïsoleerd, 
mits later na-geïsoleerd.

• LED-lampen op vaak verlichte plekken verdienen zich snel terug door
de besparing en gaan tevens langer mee dan normale lampen.

• Koelkasten, vriezers, wasmachines, vaatwasmachines en tv’s etc.
ouder dan 10 jaar zijn lonend om te vervangen!

• Een maatwerkadvies geeft niet alleen inzicht in de mogelijkheden,
maar levert ook informatie over het huidige energielabel.



Hulpmiddelen: www.verbeteruwhuis.nl

 



Hulpmiddelen: www.zonatlas.nl



Hulpmiddelen: www.bespaartest.nl



4. Financiële regelingen voor 
energiebesparing



Duurzaamheidslening

• Gemeentelijke lening voor het treffen van energiebesparende 
maatregelen

• Beschikbaar voor een investering vanaf €2.500,- tot €25.000,-

• Rente: 1,6% (op dit moment)

• Looptijd: 10 – 15 jaar

• Aanvraag verloopt via het
verduurSaam energieloket

• Meer informatie: 
www.verduursaamenergieloket.nl/duurzaamheidslening



Subsidie energiebesparing eigen huis

• Landelijke regeling voor isolerende maatregelen

• Beschikbaar voor dak-, gevel-, vloer- en glasisolatie

• Hoogte van subsidie is ca. 20% van de kosten

• Minimaal 2 isolerende maatregelen tegelijk

• Daarna ook voor aanvullende maatregelen als
isolerende buitendeur of ventilatiesysteem

• Voor woningeigenaren én VVE’s

• Aanvragen via Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO)



Investeringssubsidie voor duurzame energie

• Landelijke regeling voor aanschaf van zonneboilers, 
warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels

• Hoogte van subsidie wordt bepaald aan 
de hand van type apparaat

• Aanvragen van subsidie moet binnen 
3 maanden na koopovereenkomst

• Voor woningeigenaren én 
zakelijke gebruikers

• Aanvragen via Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO)
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5. Wat is een warmtefoto?
• Een warmtefoto laat zien op welke plekken in het huis warmte 

verloren gaat

• Een warmtefoto brengt met behulp van verschillende kleuren 
de temperatuurverschillen in beeld

• Dit kan doordat het huis op sommige plekken niet goed 
geïsoleerd is of dat er naden en kieren zitten

• Onnodig warmteverlies in huis zorgt niet alleen voor een hogere 
energierekening omdat er harder gestookt moet worden, maar 
kan ook zorgen voor tocht en kou in huis.



5. Wat is een warmtefoto?

Goed geïsoleerd (rechts)

vs.

slecht geïsoleerd (links)



6. Een warmtefoto van uw woning?



Dat kan!

2 voorwaarden:

• Het moet gaan om een eigen woning

• Het bouwjaar moet eerder dan 1980 zijn

Aanmelden?

• Intekenlijst na afloop

• Via e-mail: info@verduursaamenergieloket.nl 
(uiterlijk 30 november)

mailto:info@verduursaamenergieloket.nl


www.verduursaamenergieloket.nl

0314 - 820 360
info@verduursaam.nl

Vragen?


