
Energiekosten verlagen? Energie besparen? 
Comfort verbeteren?

Maak eens een afspraak 
met een energiecoach! 

Ben je van plan je woning duurzaam en toekomstbestendig te maken? 
Wil je meehelpen aan een beter milieu en ook nog kosten besparen? 

Of ben je van plan om te  verhuizen of je woning te verbouwen? 
Of heb je problemen met het comfort? Of maak je je als bewoner zorgen 
over de consequenties van het klimaatakkoord? Maak eens een afspraak 

met een energiecoach voor het uitvoeren van een “Quickscan energie-
besparing” of het maken van warmteopnames.

Wat heeft het klimaatakkoord voor con-
sequenties voor de bewoner? De ener-
gieprijzen zijn sterk gestegen. Een ont-
wikkeling die zal doorzetten. Wat kan 
de bewoner zelf doen om dit effect te 
verzachten, zonder afbreuk te doen aan 
comfort en tevens een bijdrage te leve-
ren aan een duurzamer Nederland? 

Quickscan energiebesparing
De energiecoach komt bij je langs 
en voert tijdens het bezoek een z.g. 
Quickscan energiebesparing uit. Tijdens 
het gesprek wordt gekeken naar jouw 
wensen met betrekking tot energiebe-
sparing en comfort. Uitgangspunt van 
het gesprek is de aanvraag van de be-
woner waarin de vragen, problemen of 
wensen zijn verwoord. Naast energiebe-
sparende maatregelen komen ventilatie-
aspecten aan de orde; goed ventileren 

is goed voor je gezondheid en het voor-
komt vochtproblemen. 
De aanbevelingen worden verwerkt in 
een rapport.

12 zonnepanelen
(18m2)

Hybride
warmtepomp

HR-glas woon-
en slaapkamer

Spouwmuur-
isolatie

Dakisolatie
17cm

Vloerisolatie
17cm

HR 107
combiketel

geen
maatregelen

A
B
C
D

E
F
G

IN 7 STAPPEN VAN
ENERGIELABEL G NAAR A

+

+

+

+

+

+

+

Onafhankelijk en persoonlijk 
advies op maat
De energiecoach baseert zijn aanbeve-
lingen in het rapport op gegevens zoals 
locatie, de bouwtechnische aspecten en 
het energieverbruik van de woning. De 
energiecoach stelt vragen, maar luistert 
vooral en geeft voor- én nadelen van de 
oplossingsrichtingen aan, toegespitst 
op je persoonlijke wensen en woonsitu-
atie. Dat kunnen eenvoudige ingrepen 
zijn die op korte termijn doorgevoerd 
kunnen worden of meer omvattende 
maatregelen voor de langere termijn. De 
financiële consequenties van de maatre-
gelen worden globaal aangegeven, voor 
exacte berekeningen en verificatie van 
de maatregelen schakelt de bewoner zelf 
een specialist in. De energiecoach blijft 
beschikbaar om je daarbij te helpen.

Warmteopnames
Met behulp van warmte- of infraroodop-
names krijg je inzicht in de kwaliteit van 
de bestaande isolatie van de woning. 
Tochtkieren bij ramen en kozijnen of on-
regelmatige spouwvulling of “lekkende” 
dakisolatie worden hiermee zichtbaar 

gemaakt. Tevens kunnen onregelmatig-
heden in de temperatuurverdeling van 
b.v. radiatoren, CV-leidingen en vloer-
verwarming aangetoond worden. In de 
wintermaanden en bij voldoende lage 
temperaturen zijn de energiecoaches 
beschikbaar voor het maken van opna-
mes van je woning. 

Voor het maken van een afspraak 
met een energiecoach voor het uit-
voeren van een Quickscan Energie-
besparing of het maken van warmte-
opnames, kun je je inschrijven op 
de website van Heiloo Energie: 
www.heilooenergie.nl/diensten/
energiecoaches/

Denk aan de volgende
duurzame maatregelen
	Goed isoleren loont altijd (muren,  
 dak, vloer en glas), het liefst conform  
 de normen van het laatste bouw-
 besluit. 
	Vervang je de ruiten, neem dan  
 minstens HR++, maar als het kan  
 triple-glas. 
	Installeer waar mogelijk zonnepane- 
 len of een zonnecollector: goed voor  
 het milieu en financieel rendabel.
	Overweeg lagetemperatuur-ver- 
 warming zoals vloerverwarming. Dit  
 is comfortabel en energiebesparend  
 en je bent op de toekomst voorbereid. 
	Denk aan controle van de CV-instel- 
 lingen zoals circulatietemperatuur en  
 warmwatertemperatuur. 



	Denk aan een goede waterzijdige  
 inregeling van de radiatoren en de  
 vloerverwarming.
	Moderne centrale ventilatiesystemen
 maar ook decentrale systemen   
 helpen energie besparen én geven  
 een betere vochthuishouding en  
 voldoende schone lucht. 
	Overweeg inductie-koken en het  
 gebruik van LED-verlichting en   
 aanschaf van huishoudelijke appara- 
 tuur met een hoog energielabel.
	En nog veel meer kleinere maatre- 
 gelen die zijn terug te vinden op de  
 website.

Ad re s :  Wi n k e l ce nt r u m  ‘ t  Lo o  i n  H e i l o o  -  w w w. h e i l o o e n e rgi e . n l

Met deze maatregelen ben je voorbereid 
op de toekomstige energiesystemen, hetzij 
aardgas, een warmtepompinstallatie, 
stadsverwarming, of indien beschikbaar 
biogas of waterstofgas.

Meer informatie
	Heiloo Energie: 
 www.heilooenergie.nl: voorlichting  
 en advies over duurzame energie. 
	Duurzaam Bouwloket:
 (Energieloket Gemeente Heiloo) 
 www.duurzaambouwloket.nl. Voor  
 gratis en deskundig advies per 
 telefoon of e-mail. 
	Milieu Centraal: 
 (voorlichting Rijksoverheid): 
 www.milieucentraal.nl, een website  
 met met een schat aan nuttige onaf-
 hankelijke informatie over duurzame  
 onderwerpen.
	Nibud: 
 (Nationaal Instituut voor Budget-
 voorlichting)  www.nibud.nl/  
 consumenten/energie-en-water/
	Vereniging eigen huis: 
 www.eigenhuis.nl/besparen/  
 energie-besparen

Openingstijden winkel
Elke woensdag van 13.00-16.00  uur

en elke zaterdag van 11.00-16.00  uur
kun je bij ons binnenlopen en vragen 

aan ons stellen op het gebied
van duurzaamheid.

Lay-out: R-design4u.nl

Kom langs in 
onze winkel in ‘t Loo 

(t.o. Kaashuis Tromp en 
Bakker Hoetjes).
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