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Het energiezuiniger maken van uw woning is niet alleen beter voor het milieu, u bespaart er ook nog 

eens geld mee én vergroot uw wooncomfort. Geen wonder dat veel woningbezitters en potentiële 

kopers graag willen weten welke energiebesparende maatregelen zij kunnen treffen.

Om een indicatie te geven van de mogelijkheden voor het energiezuiniger maken van de gekeurde woning, biedt 

Vereniging Eigen Huis u deze Energiecheck aan bij de Bouwtechnische keuring. Zo bent u niet alleen op de hoogte 

van de bouwkundige staat van de woning, maar weet u ook direct waar nog energiewinst te behalen valt.

WAT KUNT U MET DE ENERGIECHECK?

In dit rapport vindt u een overzicht van maatregelen die de woning energiezuiniger kunnen maken. Daarbij wordt 

aangegeven wat de maandelijkse besparing is en welke investering dit van u vraagt. Uiteraard zijn deze bedragen 

indicatief. We adviseren u bij verschillende partijen offertes op te vragen, voor een zo compleet mogelijk beeld van de 

investering. Voor sommige maatregelen kunt u daarnaast subsidie krijgen, levert het belastingvoordeel op of kunt u 

bijvoorbeeld tot 6% meer hypotheek afsluiten om de aanpassingen te bekostigen.

OVER DE ENERGIECHECK

Voor de Energiecheck is gebruik gemaakt van de Energiebesparingsverkenner, een tool van de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland. Deze tool rekent met verschillende standaardwaardes om de maatregelen en het 

energielabel te berekenen. Waarden zoals woningtype, gebruiksoppervlakte, bouwperiode, gemiddeld 

bewonersgedrag op basis van twee bewoners, gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik en kostprijzen kunnen in 

werkelijkheid dan ook afwijken. Dit rapport dient u daarom als indicatief te beschouwen.
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OVERZICHT VAN MAATREGELEN

In onderstaande tabel ziet u de uitgangssituatie van de woning en een advies voor het treffen van energiebesparende 

maatregelen.

OMSCHRIJVING HUIDIGE WONING VOORSTEL MAATREGELEN

Woningtype Rijwoning

Variant Tussen

Bouwperiode 1946 t/m 1964

Gebruiksoppervlakte (m²) 90

 

Gevelisolatie Geen Matig/na-isolatie

Dakisolatie Geen Goed

Vloerisolatie Geen Goed

Ramen leefruimtes Dubbel glas Dubbel glas

Ramen slaapruimtes Enkel glas Dubbel glas

Installatie HR-combi HR-combi

Douche wtw Geen douche wtw Geen douche wtw

Ventilatie Natuurlijk Natuurlijk

Zonnepanelen (m²) 0 8

 

Energiekosten (p/m) € 175 € 82

Besparing (p/m) € 93

Investering € 9.349

 

Energielabel (indicatief) E C

Comfort * ****

De getoonde berekening en advies is tot stand gekomen met behulp van de kostengegevens op basis van 

standaardwaarden van RVO.nl. De genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
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KOSTENINDICATIE VOORGESTELDE MAATREGELEN

In de volgende tabel vindt u een indicatie van de kosten per maatregel.

ONDERDEEL MAATREGEL INVESTERING

Gevelisolatie Matig/na-isolatie € 950

Dakisolatie Goed € 3.481

Vloerisolatie Goed € 1.159

Ramen slaapruimtes Dubbel glas € 1.591

Zonnepanelen (m2) 8 € 2.168

UITLEG BEGRIPPEN

In deze rapportage worden verschillende begrippen gebruikt. De betekenis hiervan kunt u nalezen via deze 

begrippenlijst.

SUBSIDIES EN FINANCIERING

In de resultaten is geen rekening gehouden met eventuele subsidies waar u voor in aanmerking kunt komen. Op de 

website van Vereniging Eigen Huis kunt u zien welke subsidiemogelijkheden er zijn en vindt u meer informatie over 

financieringsmogelijkheden met betrekking tot energiebesparing.

VERENIGING EIGEN HUIS

Verenging Eigen Huis helpt u verder op weg. Niet alleen op juridisch, financieel en bouwtechnisch vlak maar ook op 

het gebied van energie. Op de website van Vereniging Eigen Huis vindt u meer informatie over het energiezuiniger

 maken van uw woning.

HEEFT U VRAGEN? OF ADVIES NODIG?

NEEM CONTACT MET ONS OP, WIJ HELPEN U GRAAG.

Onze ledenservice is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 21.00 uur.

Op vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur. Bezoek eigenhuis.nl/contact of bel 033 450 77 50.

Dit is een uitgave van Eigen Huis Bouwkundig advies B.V. (een 100% dochter van Vereniging Eigen Huis)

Postbus 735, 3800 AS, Amersfoort • 2018
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https://www.eigenhuis.nl/docs/default-source/downloads/diensten/ehba/begrippenlijst-energiecheck-08_03.pdf
https://www.eigenhuis.nl/docs/default-source/downloads/diensten/ehba/begrippenlijst-energiecheck-08_03.pdf
http://www.eigenhuis.nl/besparen/energie-besparen/energie-subsidies
http://www.eigenhuis.nl/besparen/energie-besparen/geld-lenen-voor-energiebesparing
https://www.eigenhuis.nl/besparen-op-energie
https://eigenhuis.nl/contact
https://eigenhuis.nl/contact

