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Programma

1. Energiecoach Chris Buijk

Energie besparen: kansen en mogelijkheden

2. Adviseur Erwin Reuterink

Wat is een warmtefoto en hoe ontstaan warmtelekken?

3. Coördinator Jeroen aan het Rot

Advies, ondersteuning en financiële regelingen

4. Ophalen en uitleg over uw eigen warmtefoto



t
Energie besparen: 

kansen en mogelijkheden

Chris Buijk
energiecoach Achterhoek



Waar hebben we energie voor nodig?

• Verwarming:

• Comfort in onze woning

• Warm tapwater

• Koken

• Elektriciteit:

• Verlichting

• Apparatuur



Gebruikt u veel of weinig energie?



Gemiddeld gasverbruik

• Varieert tussen 800 en 4500 m³ per jaar, oftewel 

tussen € 65,- en € 400,- per maand

• Afhankelijk van:

• Soort woning

• Leeftijd van de woning

• Gezinssamenstelling



Gasverbruik per woningtype

Woningtype Tot ’65 66-75 76-88 89-00

Flat 1250 1350 1100 800

Galerijwoning 1500 1400 1300 800

Maisonnette 1800 1350 1100 850

Rijtjeswoning 2300 2700 1500 1200

2-onder-1-kap 2900 2200 1800 1400

Vrijstaand <150 2750 2600 2250 1400

Vrijstaand >150 4500 3500 3000 1750



Gemiddeld elektriciteitsverbruik

• Varieert tussen 1800 en > 5000 kWh per jaar, 

oftewel tussen € 25,- en > € 75,- per maand

• Afhankelijk van:

• Gezinssamenstelling

• Hoeveelheid apparatuur

• Gedrag / gebruik



Stappenplan om te besparen

1. Breng je verbruik in kaart

2. Gedragsverandering: kost niks!

3. Kleine maatregelen:

• Kosten relatief weinig

• Verdienen zich snel terug

4. Grote(re) maatregelen



Kleine maatregelen

• Tochtstrips

• Ledlampen i.p.v. gloeilampen of halogeenlampen

• Stand-by schakelaars

• Vervanging oude apparatuur

Hulpmiddel: www.bespaartest.nl



Grote(re) maatregelen

• Isoleren (glas / muur / vloer / dak)

• Vervanging grotere apparatuur 

(cv-ketel, koelkast, tv)

• Zonnepanelen

Let wel: de relatie met terugverdientijden zijn een 

persoonlijke afweging!

Hulpmiddel: verduursaam.verbeteruwhuis.nl



Energiebesparing?

Dat loont altijd!

De energiecoach denkt graag met u mee:

www.verduursaamenergieloket.nl/energiecoach



Wat is een warmtefoto en 
hoe ontstaan warmtelekken?

Erwin Reuterink
Adviseur verduurSaam energieloket



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



Isoleren van de woning 
is de eerste stap in de besparing en 

zorgt voor meer comfort



Goed geïsoleerd

naast

slecht geïsoleerd



Natte isolatie 

Uitgezakte isolatie



Koudebruggen
Warmtebruggen
Thermische brug

Binnen naar buiten

Warmteverlies



Koudebruggen
Warmtebruggen
Thermische brug

Binnen naar buiten

Warmteverlies



uKierdichting

Blowerdoortest

m3 inhoud per uur?

Warmteverlies tegengaan



Ondersteuning en advies
door het verduurSaam energieloket

Jeroen aan het Rot
Coördinator verduurSaam energieloket



Bezoek van een energiecoach

• Advies over simpele manieren om energie te besparen

• Niet over grote ingegrepen, maar kleine aanpassingen

• Handige tips om het energieverbruik te verlagen en zo 

maandelijks geld te besparen

• Bezoek van een speciaal opgeleide Achterhoekse

energiecoach bij jou uit de buurt

Kosten: gratis

Meer informatie: www.verduursaamenergieloket.nl/energiecoach



Telefonisch consult

• Telefonisch gesprek met een onafhankelijke 

verduurSaam-deskundige

• Professioneel en vrijblijvend antwoord op al je 

technische vragen

• Jouw wensen, vragen en ideeën staan centraal

• Gesprek duurt ca. een ½ uur

Kosten: gratis

Meer informatie: 

www.verduursaamenergieloket.nl/telefonischconsult



Bezoek aan huis

• Bezoek van een onafhankelijke verduurSaam-deskundige

• Bij eventuele problemen als toch of vocht kijkt hij met je mee

• Jouw wensen, vragen en ideeën staan centraal bij het 

bezoek

• Bezoek duurt ca. 1 uur

Kosten: € 75,-

Meer informatie: 

www.verduursaamenergieloket.nl/bezoekaanhuis



Maatwerkadvies

• Gedetailleerd overzicht van de staat van je huis

• Verbetermogelijkheden om energie te besparen

• Uitgebreide opname van je huis, inclusief berekeningen en 

metingen en een persoonlijk gesprek met de adviseur

• Uitgebreid adviesrapport met maatregelpakketten, kosten en 

opbrengsten

• Berekening van het huidige energielabel en het verbeterde 

energielabel per maatregel

Kosten: variërend per type woning en adviseur

Meer informatie: 

www.verduursaamenergieloket.nl/bezoekaanhuis



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 (afhankelijk van hoogte leenbedrag)

• Aanvraag via het verduurSaam energieloket

• Meer informatie: 

www.verduursaamenergieloket.nl/duurzaamheidslening



Subsidie energiebesparing

eigen huis

• Landelijke regeling voor isolerende maatregelen

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

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

• 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)



Vragen?



Ophalen en uitleg over 
uw eigen warmtefoto

Hartelijk dank voor uw 
komst en aandacht!


