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Aanleiding 

Een van de ‘natuurlijke’ momenten om na te denken over de 
verduurzaming van de woning is bij de aankoop van woning.  

Uit een eerdere peiling onder leden van Vereniging Eigen Huis kwam naar 
voren dat hypotheekadviseurs slechts in beperkte mate de mogelijkheden 
voor energiebesparing in hun advies opnemen.  

Daarentegen bleek dat ruim een derde van de respondenten (=36%) het 
wel passend zou vinden als in het gesprek met de hypotheekadviseur 
energiebesparing aan de orde zou komen. 

 

Dit onderzoek is een vervolg op de eerder gehouden ledenpeiling van 
Vereniging Eigen Huis. In dit vervolgonderzoek wordt niet alleen de rol van 
de hypotheekadviseur onderzocht, maar wordt eveneens gekeken naar de 
mogelijke rol van makelaars, bouwkundigen, aannemers en 
Energieprestatie Adviseurs (EPA). 

 

Doelstelling 
Inzicht hebben in de mate waarin huizenkopers bij de aankoop van een 
woning worden geattendeerd en/of geadviseerd over de mate van 
energiezuinigheid en de mogelijkheden tot energiebesparing. 
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Veldwerk 

– Voor de uitvoering van het veldwerk is gebruik gemaakt van het online accesspanel van Marlyse-Research. 

– De panelleden zijn per e-mail uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek, verspreid over negen dagen: van vrijdag 28 juli tot en met zaterdag 5 augustus 2017. 

 

Onderzoekspopulatie en respons 

– De onderzoekspopulatie omvat de Nederlandse bevolking in de leeftijd vanaf 18 jaar.  

– Bepalend voor onderzoeksdeelname was de vraag of respondenten in een koopwoning wonen, aangekocht in 2013 of later. 

 

– In eerste instantie hebben 790 respondenten de vragen beantwoord. 

– Na vijf dagen bleek dat het aantal respondenten dat tijdens de aankoop van hun woning heeft gesproken met een bouwkundige of aannemer over energiebesparende maatregelen 
binnen de steekproef te gering voor het doen van betrouwbare uitspraken over de ervaringen van de respondenten met deze dienstverleners. Om die reden is besloten om naderhand 
in deze twee groepen extra respondenten uit te nodigen. Dit resulteerde in 74 extra respondenten in deze twee groepen. 

– Uiteindelijk hebben inclusief deze extra ‘boost’ in totaal 864 respondenten deelgenomen aan het onderzoek.  
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Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid 

Het doen van uitspraken, die geldig zijn voor de Nederlandse kopers van een eigen woning in 2013 of later, brengt met zich mee dat rekening dient te worden gehouden met een 
betrouwbaarheidsinterval.  

Bij de presentatie van deze onderzoeksresultaten wordt uitgegaan van een statistisch significantieniveau van 95%, wat betekent dat de werkelijke waarde met een betrouwbaarheid van 
95% zal liggen binnen een specifiek interval.  

Bij een respons van n = 790 gelden de volgende betrouwbaarheidsintervallen:  

 

 

 

 

 

 

Dit betekent dat bij 790 respondenten en een onderzoeksuitkomst van 20% de werkelijke uitkomst  
ligt tussen 17,2% en 22,8% (=20% ± 2,8). 
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uitkomst (%) interval (%; 2 x SD) 

50 3,5 

40 of 60 3,4 

30 of 70 3,2 

20 of 80 2,8 

10 of 90 2,1 

5 of 95 1,5 
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Dienstverleners en aandacht voor energiebesparing 



7 02 Dienstverleners en aandacht voor energiebesparing 
 

33% 

38% 

10% 

40% 

72% 

26% 

16% 

16% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Verbouwing

Oplossen van gebreken

Energiebesparende maatregelen

Anders, namelijk:

2. Wat was de aanleiding voor het inschakelen van een bouwkundige of 
aannemer/klussenbedrijf bij de aankoop van de woning? 

Meer dan één antwoord mogelijk. 

Bouwkundige
(n=209)

Aannemer/klussenbedrijf
(n=254)

– 16% van de respondenten die bij de aankoop van een woning een aannemer heeft 
ingeschakeld, doet dit vanwege energiebesparende maatregelen. Bij de respondenten 
die een bouwkundige hebben ingeschakeld, bedraagt dit percentage 10%. 

– Op het totaal aantal respondenten dat een woning heeft gekocht is het aandeel dat 
met het oog op energiebesparende maatregelen zelf een bouwkundige heeft 
ingeschakeld met 2-3% erg klein te noemen. Iets meer dan 5% van de woningkopers 
heeft een aannemer ingeschakeld voor energiebesparende maatregelen. 

– De respondenten die bij de aankoop van hun woning een aannemer of klussenbedrijf 
hebben ingeschakeld, doen dit meestal (=72%) in verband met een verbouwing.  

– 40% van de respondenten die een bouwkundige hebben ingeschakeld, heeft hiervoor 
een ‘anders, namelijk’ –reden: meestal gaat het om een bouwkundige keuring. 

 

 

Basis: alle respondenten die gebruik 
hebben gemaakt van een 

bouwkundige of aannemer 

81% 

68% 

30% 

32% 

7% 

4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hypotheekadviseur (n=636)

Makelaar (n=534)

Bouwkundige (n=235)

Aannemer (n=254)

EPA (n=55)

Geen van deze (n=34)

1. Heeft u bij de aankoop van uw woning gebruik gemaakt van de 
diensten van ... 

Meer dan één antwoord mogelijk. 

Basis: alle respondenten (n=790) 

– Van alle respondenten die in de periode 2013-heden een woning hebben gekocht, 
heeft 81% gebruik gemaakt van de diensten van een hypotheekadviseur. 

– 7% heeft bij de aankoop van de woning gebruik gemaakt van de diensten van een 
EnergiePrestatie Adviseur. 
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18% 

20% 

27% 

29% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hypotheekadviseur (n=636)

Makelaar (n=534)

Bouwkundige (n=209)

Aannemer/klussenbedrijf
(n=254)

4. Zijn tijdens het contact met de [dienstverlener] mogelijke 
energiebesparende maatregelen besproken?  

% 'Ja'

38% 

51% 

10% 

16% 

22% 

13% 

59% 

45% 

63% 

66% 

3% 

4% 

5% 

3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hypotheekadviseur (n=636)

Makelaar (n=534)

Bouwkundige (n=209) *

Aannemer/klussenbedrijf (n=254) *

3. Is tijdens het contact met de [dienstverlener] de 
energiezuinigheid (bijv. het energielabel) van de woning 

besproken? 

Ja Ja (aanleiding) Ja (kwam later aan orde) Nee Weet ik niet

Basis: respondenten die gebruik hebben gemaakt van  
de desbetreffende dienstverlener 

– De mate waarin de energiezuinigheid van de woning wordt besproken, laat bij alle 
vier de onderscheiden dienstverleners ruimte voor groei. 

– In de helft van de gesprekken (51%) met makelaars komt de energiezuinigheid van 
de woning  aan de orde.  Bij de hypotheekadviseur ligt dit percentage op 38%. 

– Bij bouwkundigen en aannemers komt de energiezuinigheid van de woning in 
respectievelijk 32% en 29% van de het contact aan de orde. 

 

Basis: respondenten die gebruik hebben gemaakt van  
de desbetreffende dienstverlener 

– Bij ongeveer één op de vijf hypotheekadviseurs (18%) en makelaars (20%)  worden  
energiebesparende maatregelen besproken bij de aankoop van een woning.  

Andersom gezegd: bij ruim 80% van het contact met een hypotheekadviseur of een 
makelaar wordt niet over energiebesparende maatregelen gesproken. 

– Bij 27% van het contact met de bouwkundige en 29% van het contact met de 
aannemer worden energiebesparende maatregelen besproken. 
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68% 

73% 

72% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Makelaar (n=104)

Bouwkundige (n=115) *

Aannemer/klussenbedrijf (n=112) *

5. Zijn tijdens het contact met de [dienstverlener] de financiën (bijv. kosten, subsidies, 
financieringsmogelijkheden) van energiebesparende maatregelen besproken? 

% 'Ja'

*  Om representatieve uitspraken te kunnen doen is bij deze vraag de steekproefomvang bij de bouwkundigen en 
aannemers verhoogd.  

Basis: energiebesparende 
maatregelen besproken = ja 

– Als bij de aankoop van een woning met een dienstverlener over energiebesparing wordt gesproken, komen in circa 70% van de 
woningaankopen ook de financiën aan de orde. 

– Bij hypotheekadviseurs wordt verondersteld dat indien energiebesparende maatregelen aan de orde komen, altijd de financiën 
hiervan worden besproken. Om die reden is deze vraag niet aan hen voorgelegd. 
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Ik/wijzelf 
53% 

De 
hypotheke

r 
47% 

Hypotheekadviseur 

Ik/wijzelf 
61% 

De 
makelaar 

39% 

Makelaar 

Ik/wijzelf 
72% 

De 
aannemer 

28% 

Aannemer/klussenbedrijf 

Ik/wijzelf 
64% 

De 
bouwkund

ige 
36% 

Bouwkundige 

6. Wie nam tijdens het contact met de [dienstverlener] het initiatief om te praten 
over  energiebesparende maatregelen voor de woning? 

Basis: energiebesparende maatregelen besproken = ja, 
aanleiding is in eerste instantie niet energiebesparing.  

n=117 n=104 

n=45* n=43* 

*  Gelet op het geringe aantal respondenten dienen de resultaten voor bouwkundigen en aannemers als indicatief te 
worden beschouwd.   

Indien tijdens het contact met de dienstverleners is gesproken over energiebesparende 
maatregelen én de aanleiding voor het contact niet ‘energiebesparing’ was, is gevraagd wie 
tijdens het contact het initiatief nam om te praten over energiebesparing. 

– Voor alle dienstverleners geldt dat het initiatief om over energiebesparing te praten 
vooral bij de koper van de woning ligt.  

– Het is opvallend te noemen dat hypotheekadviseurs vaker uit zichzelf over 
energiebesparende maatregelen beginnen dan makelaars (47% versus 39%). 

– Ruim een derde (=36%) van de bouwkundigen begint uit zichtzelf over 
energiebesparende maatregelen. Bij de aannemers en klussenbedrijven is dit 
percentage met 28% het laagst van de onderzochte dienstverleners. 

 

 



03 

11 

Tevredenheid 
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24% 

8% 

14% 

14% 

56% 

67% 

65% 

69% 

18% 

24% 

17% 

14% 

2% 

2% 

3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hypotheekadviseur (n=117)

Makelaar (n=104)

Bouwkundige* (n=115)

Aannemer/klussenbedrijf*
(n=111)

7. Hoe tevreden of ontevreden bent u over de informatie die u 
kreeg over energiebesparende maatregelen van de 

[dienstverlener]? 

Heel tevreden Tevreden Niet tevreden, niet ontevreden Ontevreden Heel ontevreden

Basis: respondenten die gebruik hebben gemaakt van 
desbetreffende dienstverlener 

* Het aantal respondenten leden bij wie tijdens het contact met de bouwkundige of de aannemer 
 energiebesparende maatregelen zijn besproken, was in eerste instantie te klein om op een representatieve  manier 
 de tevredenheid te meten. Daarom zijn na afloop van de veldwerkperiode extra respondenten geworven in deze 
 twee subgroepen. 

– In het algemeen zijn de respondenten tevreden over de informatie die zij hebben 
ontvangen over energiebesparende maatregelen. De tevredenheidspercentages 
liggen tussen de 75% bij de makelaars oplopend tot 83% bij de 
aannemers/klussenbedrijven.  

– Slechts een gering percentage (0-3%) van de respondenten is ontevreden over de 
informatie die zij hebben ontvangen over energiebesparende maatregelen. 

– Op de hierna volgende pagina’s worden de toelichtingen van deze respondenten op 
hoofdlijnen weergegeven. De meeste opmerkingen zijn generiek van aard. 

 

 

 



13 03 Tevredenheid 
 

Redenen voor tevredenheid  

– We hadden onszelf al verdiept in de energie besparende maatregelen. Toch hebben we 
met de hypotheekadviseur hierover gesproken en een aantal zaken doorgerekend. Hij was 
dan ook op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen. 

– De hypotheekadviseur heeft alles goed uitgelegd en voorgerekend voor ons en daardoor 
hebben wij besloten om zonnepanelen mee te financieren. 

– Zelf had ik er niet aan gedacht. Info over de financieringsmogelijkheden van te nemen 
energiebesparende maatregelen was van goud waard. 

– De adviseur begon proactief zelf over dit onderwerp en was goed op de hoogte van energie 
labels e.d. 

– De man in kwestie heeft ons goed voorgelicht, alleen hebben we het niet over subsidies 
gehad en daar had ik achteraf misschien wel van wat willen weten. 

 

 

 

Redenen voor ontevredenheid 

– Hij wist helemaal niets van energie besparingen en eventueel de financiering ervan 

– Geldexpert is een wassen neus. 

 

 

 

8. U geeft aan dat u … bent over de informatie die u kreeg over energiebesparende 
maatregelen. Wat is de reden dat u tevreden/ontevreden bent over de informatie die 
u kreeg van:  
 
A. hypotheekadviseur 

Een overzicht met alle open antwoorden is als bijlage beschikbaar. 
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8. U geeft aan dat u … bent over de informatie die u kreeg over energiebesparende 
maatregelen. Wat is de reden dat u tevreden/ontevreden bent over de informatie die 
u kreeg van:  
 
B. makelaar 
Redenen voor tevredenheid  

– Genoeg energiebesparende maatregelen waar ik nog niet van afwist. 

– Gaf adres waar ik subsidie kon aanvragen 

– Vertelde over de energiezuinige maatregelen in de woning en informeerde over andere 
mogelijke maatregelen 

– De makelaar heeft me gewezen op het energiezuiniger maken van huis. Helaas komt het 
niet voor subsidie in aanmerking 

– Hoe het beter kan en bij wie ik dan zou moeten zijn en tips hoe de waarde van de woning 
verhoogd kan worden met energiebesparende maatregelen. 

– Alles keurig netjes uitgelegd en voorberekend en daardoor hebben wij besloten om 
zonnepanelen mee te financieren 

 

 

 

 

 

 

Redenen voor ontevredenheid 

– N.v.t. / geen ontevreden respondenten 

 

 

 

Een overzicht met alle open antwoorden is als bijlage beschikbaar. 
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8. U geeft aan dat u … bent over de informatie die u kreeg over energiebesparende 
maatregelen. Wat is de reden dat u tevreden/ontevreden bent over de informatie die 
u kreeg van:  
 
C. bouwkundige 
Redenen voor tevredenheid  

– Handige tips en inzichten gekregen, buiten de reguliere besparende maatregelen om. 
Deze tips en investeringen verdienen zich terug! 

– Er zijn bouwmaterialen die energie besparen, dat was nieuw voor ons. 

– Uiteindelijk moet je zelf alsnog met je gemeente contact opnemen om subsidie 
mogelijkheden te bespreken. 

– Goede uitleg en de winst t.o.v. de kosten bij de energie besparende maatregelen. 

– Gedegen info gericht op duurzaamheid. 

– De genomen maatregelen zijn besproken en de maatregelen die genomen zouden kunnen 
worden, die passen bij de bouw van de woning 

– Ben hiermee achter dingen gekomen welke bij mij niet bekend waren. 

 

 

 

 

 

 

Redenen voor ontevredenheid 

– We hadden bij de technische keuring gevraagd om een extra isolatieadvies. Ze schreven 
alleen algemeenheden op, die we zelf ook wel wisten. 

– We hebben betaald voor advies over energiebesparing, maar de adviseur kwam niet 
verder dan zonnepanelen. 
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8. U geeft aan dat u … bent over de informatie die u kreeg over energiebesparende 
maatregelen. Wat is de reden dat u tevreden/ontevreden bent over de informatie die 
u kreeg van:  
 
D. aannemer/klussenbedrijf 
Redenen voor tevredenheid  

– De aannemer heeft goed meegedacht over de dakisolatie 

– Ondanks dat de aannemer een installateur als onderaannemer gebruikte om de 
energiebesparende maatregelen uit te voeren, hebben we duidelijk alle keuze besproken 
met de aannemer. 

– Hij heeft de maatregelen ook uitgevoerd en meegedacht met het budget. Door op een 
andere manier te werken hoefden bijvoorbeeld de radiatoren niet te worden verwijderd en 
kon er wel geïsoleerd worden. 

– De aannemer heeft gecheckt of er nog meer besparende maatregelen getroffen kunnen 
worden, maar heeft eerlijk gezegd dat het huis al heel energiezuinig is met de 
zonnepanelen, zonneboiler, goede isolatie. 

– Isoleren van de zolder ,dat de warmte niet weg trekt ,nieuwe ketel 

– Elk jaar veranderen de regels hierover, daarom werd er geadviseerd om een deskundige 
erbij te halen. 

– klusbedrijf dacht mee in de wensen die wij hadden. Gaf advies en tips aan ons. kunstof 
kozijnen i.p.v. hout. Dubbelglas. Isolatie enz. 

– Eerlijk ook over verborgen/extra kosten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redenen voor ontevredenheid 

– Wel wat info gekregen maar het was heel beperkt. 

– Andere generatie, andere oplossingen. Niet goed op de hoogte van de nieuwste 
technieken. 
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Energiebesparende maatregelen 
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17% 

27% 

14% 

4% 

3% 

5% 

54% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vervanging enkelglas

Isolatie

Plaatsing zonnepanelen

Warmtepomp

Zonneboiler

Anders, namelijk:

Geen

9. Welke energiebesparende maatregelen heeft u genomen bij de 
aankoop van uw woning?  

– Bijna de helft (=46%) van alle respondenten heeft bij de aankoop van de woning 
energiebesparende maatregelen genomen. Het vaakst wordt een isolerende 
maatregel genoemd (isolatie of vervanging van enkel glas). 

– Vervanging van enkel glas wordt bijna alleen gedaan door kopers van jaren 80-
woningen of ouder.  

Basis: alle respondenten (n=790) 

46% 

35% 

73% 

81% 

55% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totaal (n=790)

Energiebesparende maatregelen niet besproken (n=563)

Energiebesparende maatregelen wel besproken (n=227)

Energiebesparende maatregelen besproken op initiatief
koper (n=151)

Energiebesparende maatregelen uitsluitend besproken op
initiatief dienstverlener(s) (n=76)

Percentage respondenten dat bij aankoop woning energiebesparende 
maatregelen heeft genomen  

Uitgesplitst naar energiebesparende maatregelen besproken met dienstverleners ja/nee 
en wie hierin het initiatief nam. 

– 35% van de respondenten die tijdens de aankoop van de woning niet hebben 
gesproken over energiebesparende maatregelen met één of meerdere 
dienstverleners heeft uiteindelijk toch maatregelen getroffen. 

– Indien dienstverleners het initiatief nemen om tijdens het contact met kopers 
concrete energiebesparende maatregelen te bespreken, kan  dit een positief effect 
hebben op de mate  waarin  kopers energiebesparende maatregelen nemen: van 
35%  als dienstverleners geen initiatief nemen, oplopend tot 55% als 
dienstverleners wel het initiatief nemen  om over energiebesparende maatregelen 
te praten. 
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€ 0 – € 5.000 
33% 

€ 5.001 – € 10.000 
27% 

€ 10.001 – € 
15.000 

15% 

€ 15.001 – € 20.000 
6% 

Meer dan € 20.000 
3% 

Weet ik niet 
16% 

10. Wat waren ongeveer de totale kosten van de energiebesparende 
maatregelen die u heeft genomen bij de aankoop van de woning? 

Basis: respondenten met energiebesparende 
maatregelen bij aankoop 

(n=365) 

– De kosten die gepaard gaan met het nemen van energiebesparende 
maatregelen liggen doorgaans (=60%) tussen € 0 en € 10.000.  
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Energiebesparing: rollen van dienstverleners 
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25% 
62% 

45% 
38% 

55% 

Hypotheekadviseur
Makelaar

Bouwkundige
Aannemer/klussenbedrijf

EPA

A. Rol: Algemene informatie geven energiezuinigheid en 
besparingsmogelijkheden 

20% 
39% 

67% 
63% 

50% 

Hypotheekadviseur
Makelaar

Bouwkundige
Aannemer/klussenbedrijf

EPA

B. Rol: Gericht adviseren over maatregelen 

63% 
15% 

11% 
14% 

18% 

Hypotheekadviseur
Makelaar

Bouwkundige
Aannemer/klussenbedrijf

EPA

C. Rol: Adviseren over de financiën van energiebesparende maatregelen 

Basis: alle respondenten 
(n=790) 

10. Welke rol (of rollen) zouden deze dienstverleners volgens u moeten hebben? 
Meer dan één antwoord mogelijk. 

Aan alle respondenten is de vraag gesteld welke rol dienstverleners bij de aankoop van een 
woning zouden moeten hebben met het oog op energiebesparing. 

 

– 80% van de respondenten ziet een rol weggelegd voor de hypotheekadviseurs met het oog 
op energiebesparing. Het gaat dan vooral om advisering over de financiën (=63%).  
13% ziet geen rol weggelegd voor de hypotheekadviseur en 7% antwoordt ‘weet ik niet’. 

– 25% vindt dat hypotheekadviseurs ook algemene informatie over 
energiebesparingsmogelijkheden moeten kunnen geven. 20% vindt dat de 
hypotheekadviseur gericht advies over te nemen maatregelen moet kunnen geven. 

– 78% ziet een rol weggelegd voor de makelaar om te adviseren over energiebesparing. 

– 62% ziet de makelaar als adviseur die bij de aankoop van een woning vooral algemene 
informatie moet kunnen geven over energiebesparing. 39% verwacht van de makelaar ook 
gericht advies over te nemen maatregelen.  

13% 
13% 

5% 
12% 

3% 

7% 
9% 

10% 
10% 

21% 

Hypotheekadviseur
Makelaar

Bouwkundige
Aannemer/klussenbedrijf

EPA

D. Geen rol / weet ik niet 

Geen rol
Weet ik niet

80% 

78% 

85% 

78% 

76% 

13% 

13% 

5% 

12% 

3% 

7% 

9% 

10% 

10% 

21% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hypotheekadviseur

Makelaar

Bouwkundige

Aannemer/klussenbedrijf

EPA

10. Welke rol (of rollen) zouden deze dienstverleners volgens u 
moeten hebben? 

Rol weggelegd voor dienstverlener ja/nee. 

Wel rol Geen rol Weet ik niet

Basis: alle respondenten 
(n=790) 
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49% 
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Makelaar (n=617)

EPA (n=602)

Bouwkundige (n=665)

Aannemer/klussenbedrijf (n=614)

Hypotheekadviseur (n=628)

A. Rol: Algemene informatie geven energiezuinigheid en 
besparingsmogelijkheden 

81% 
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65% 

50% 
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Aannemer/klussenbedrijf (n=614)

Bouwkundige (n=665)

EPA (n=602)

Makelaar (n=617)

Hypotheekadviseur (n=628)

B. Rol: Gericht adviseren over maatregelen 

80% 

24% 

19% 

18% 

13% 

Hypotheekadviseur (n=628)

EPA (n=602)

Makelaar (n=617)

Aannemer/klussenbedrijf (n=614)

Bouwkundige (n=665)

C. Rol: Adviseren over de financiën van energiebesparende maatregelen 

10. Welke rol (of rollen) zouden deze dienstverleners volgens u moeten hebben? 
Meer dan één antwoord mogelijk. (Gerangschikt, selectie: rol weggelegd=‘ja’) 

Basis: rol weggelegd voor desbetreffende dienstverlener=‘ja’ 

– Bij het geven van algemene informatie over energiezuinigheid en 
besparingsmogelijkheden is  volgens de respondenten de grootste rol weggelegd voor de 
makelaars en Energieprestatie Adviseurs (EPA). 

– De hypotheekadviseur speelt de belangrijkste rol bij het geven van advies over de financiën 
van energiebesparende maatregelen. 

– Bij het gericht adviseren over het nemen van energiebesparende maatregelen is de grootste 
rol weggelegd voor aannemers en bouwkundigen. 
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19% 

15% 

18% 

10% 

6% 

4% 

3% 

Weet ik niet 26% 
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13. Wat was bij de aankoop van de woning het energielabel van uw woning? 

– De meeste woningen hebben een 
energielabel A t/m C. 

– Ruim één op de vijf respondenten (=26%) kan 
niet aangeven wat het energielabel van 
zijn/haar woning is. 

 

Vrijstaande 
woning 

16% 

Tussenwoning 
35% 

Hoekwoning 
15% 

Twee onder één 
kap 
15% 

Flat, 
appartement of 

etagewoning 
19% 

Anders, 
namelijk: 

1% 

11. In welk type woning woont u? 

Basis: alle respondenten 
(n=790) 

Basis: alle respondenten 
(n=790) 

1% 

10% 

2% 

5% 

9% 

14% 

16% 

11% 

12% 

18% 

3% 

0% 10% 20% 30%

Voor 1900

Tussen 1900 en 1939

Jaren '40

Jaren '50

Jaren '60

Jaren '70

Jaren '80

Jaren '90

2000-2009

2010 of later

Weet ik niet

12. In welke categorie valt het bouwjaar van uw woning? 

Basis: alle respondenten 
(n=790) 

Noord-Holland 
12% 

Zuid-Holland 
21% 

Zeeland 
3% Noord-Brabant 

12% 

Limburg 
7% 

Gelderland 
13% 

Overijssel 
5% 

Drenthe 
3% 

Groningen 
5% 

Friesland 
6% 

Utrecht 
10% 

Flevoland 
6% 

14. Herkomst respondenten per provincie 

Basis: alle respondenten 
(n=790) 

47% 

53% 

16. Geslacht respondenten 

Basis: alle respondenten 
(n=790) 
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