
ADVIES
Comfortabel en gezond wonen met een zeer laag 
energieverbruik begint met een deskundig advies. 
033Energie, het energieloket van de gemeente Amersfoort 
helpt u daarbij. Van een GRATIS oriënterend gesprek tot 
een gedetailleerd nul-op-de-meter advies.

WOONWENSEN 
Woonwensen zoals het realiseren van een uitbouw, het 
generatiebestendig maken van uw woning of het realiseren 
van een woonzolder kunnen gelijk met de duurzame  
maatregelen worden uitgevoerd.

ACHTERSTALIG ONDERHOUD
Bij achterstallig onderhoud zoals dak-of gevelrenovatie 
kunnen duurzame maatregelen tegen relatief geringe  
meerkosten worden uitgevoerd. Dit kan interessante  
‘groene’ financieringsvoordelen bieden.

FINANCIERING & SUBSIDIE 
De overheid stimuleert duurzame maatregelen met 
subsidies en groene leningen. Ook is het mogelijk om 
de 21% BTW op de aanschaf van zonnepanelen terug te 
vragen bij de Belastingdienst. Onze adviseurs wijzen u 
graag de weg.

1. ISOLEREN + KIERDICHTING:
Hoe beter je huis is geïsoleerd, hoe comfortabeler 
het binnenklimaat en hoe minder warmte er verloren 
gaat. Er is dan minder energie nodig om je huis te 
verwarmen en dat betekent een lagere energie-
rekening!

1A. DAKISOLATIE:
Tot 25 procent van de opgewekte warmte kan 
verloren gaan via een slecht geïsoleerd dak. Met 
het isoleren van een schuin dak kun je € 500,- per jaar 
besparen. (Eenmalige kosten € 4.000,-)*

1B. GEVELISOLATIE:
Een goed geïsoleerde gevel verhoogt je wooncomfort. 
Er zijn veel methoden en mogelijkheden, van spouw-
muurisolatie tot het volledig renoveren van je gevel. 
Het isoleren van de spouwmuur levert een jaarlijkse 
besparing op van circa € 200,-. 
(Eenmalige kosten € 800,-)*

1C. GLASISOLATIE:
HR++ glas verhoogt je wooncomfort en levert in 
vergelijking met enkel glas jaarlijks een besparing op 
van € 240,- (Eenmalige investering € 3.100,-)*

1D. VLOERISOLATIE:
Een goed geïsoleerde begane grondvloer voelt ook in 
de winter comfortabel warm aan en je bespaart jaar-
lijks ook nog eens € 160,- (Eenmalige kosten € 1.400,-)*

‘Na de renovatie is het zeer 
comfortabel in ons huis.’

Verbouwingen worden onder
garantie van BouwGarant
uitgevoerd. Bovendien verstrekt
BouwGarant een energieprestatie-
garantie voor 10 jaar.

DUBBELE GARANTIE 

Duurzaam renoveren
in 5 stappen



3. ZONNEPANELEN:

4. WARMTEPOMP:
In combinatie met zonnepanelen is een 
warmtepomp een betaalbaar en ook duur-
zaam alternatief voor de cv-installatie.  
Je huis moet dan wel goed geïsoleerd zijn. 
De investering bedraagt circa € 8.000,- 
maar dan kun je ook van het gas af! 

Een volledige warmtepomp 
werkt met lagere temperaturen 
(35 tot 55 graden) dan je cv-ketel
(60 tot 80 graden). Je hebt 
vloerverwarming nodig, 
of speciale lage temperatuur-
radiatoren, in ieder geval in 
woonkamer, keuken en 
badkamer. Daarvoor betaal je 
zo’n € 2.500,- extra. 

Met zonnepanelen wek je zelf energie op 
voor verlichting, wassen, koken en douchen 
en eventueel verwarming met een warmte- 
pomp. Tien panelen van 260 Wattpiek 
leveren een besparing op van € 460,- per jaar. 
(Eenmalige kosten € 4.600,-)*

5. LAGE TEMPERATUUR
CONVECTOREN: 
In de Jaga Strada zit de ‘Low-H2O’ 
technologie voor energiezuinige verwar-
ming.Voor zijn vernieuwende vormgeving 
kreeg de Strada de IF Design Award. Deze 
convector is ook verkrijgbaar met een 
vraaggestuurde ventilatie-unit. 

2. VENTILATIE:
Automatisch vraaggestuurde ventilatie 
is gebaseerd op natuurlijke luchttoevoer
in de verblijfsruimtes (de woonkamer en 
slaapkamers) en mechanische luchtafvoer
in de natte ruimtes (keuken, badkamer en 
toilet). Dit voorkomt o.a. vochtproblemen, 
schimmels, allergische reacties en 
ademhalingsproblemen.

*Bron:  Gemiddelde bedragen voor een tussenwoning. 
 MilieuCentraal.
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Wilt u direct persoonlijk advies? 
Kom voor een GRATIS oriënterend gesprek 

naar het energieloket van Amersfoort.    

Meer info en aanmelden via:

www.033energie.nl
of bel 06 30 04 17 61


