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1. INTRO 

Beste bewoner van de gemeente Heiloo, 

In opdracht van de gemeente Heiloo heeft het Duurzaam Bouwloket zes veel voorkomende woningtypen uit 

Heiloo Oud West doorgelicht op energieverbruik en besparingspotentieel. Uw woning komt grotendeels 

overeen met deze referentiewoning. Het kan zijn dat enkele maatregelen voor u minder of niet van toepassing 

zijn, omdat deze maatregelen door u al zijn uitgevoerd. Ook kan het zijn dat uw woning een uitbouw of extra 

verdieping heeft. Daardoor kunnen berekeningen iets anders uitvallen. Toch krijgt u met dit rapport een goede 

eerste indruk van de energiebesparende maatregelen die bij dit woningtype het meest effectief zijn. Mocht u 

op basis van dit rapport vragen hebben, wilt u meer informatie of weten hoe u dit rapport kunt vertalen naar 

uw eigen woning zodat u precies weet welke maatregelen voor u interessant zijn? Neem dan contact op met 

een adviseur van het Duurzaam Bouwloket. Deze gratis en onafhankelijke adviesfunctie wordt u door de 

gemeente Heiloo aangeboden. 

1.1 DUURZAAMHEID EN LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN 

De komende jaren gaat er een hoop gebeuren in Nederland op het gebied van duurzaamheid. Qua wetgeving, 

nieuwe technieken en nieuwe focus qua beleid. Zo zullen op nieuwbouw gebied alle woningen na 2020 

energieneutraal gebouwd worden. Wat inhoud dat deze woningen net zoveel energie opwekken als dat er in 

de woning verbruikt wordt. Deze woningen krijgen een hoog comfort, lage (of geen) energielasten en voldoen 

aan de wensen en eisen van de markt. Het wordt dus telkens belangrijker dat onze bestaande woningen de 

komende jaren een upgrade krijgen zodat deze concurrerend kunnen blijven en/of worden met 

nieuwbouwwoningen. Door te investeren in uw woning behoud u waarde, uitstraling en wellicht verbetert u 

het wooncomfort en verlaagt u de maandelijkse energielasten. 

Vanuit het rijk is de doelstelling om alle woningen in 2050 energieneutraal te krijgen. Dat is een behoorlijke 

opgave waar nu vol op wordt ingezet. Zo worden inwoners gestimuleerd om bestaande woningen te isoleren 

en van het gas af te krijgen. Landelijke doelstelling is dan ook om het fossiel energieverbruik te verminderen en 

te kiezen voor alternatieve duurzame energie opwekkingsmogelijkheden. Hierbij kunt u denken aan toepassing 

van warmtepompen, houtpelletkachels, houtpelletketels, zonneboilers en biomassaketels. De systemen voor 

warm tapwater en verwarming in huis zullen dus in de loop der jaren veranderen. Hiervoor is momenteel 

overigens ook vanuit het rijk een subsidie beschikbaar. Ook voor het isoleren van uw woning is een landelijke 

subsidieregeling actief. Deze subsidieregeling is bedoeld voor meervoudige isolatiemaatregelen (minimaal 2 

isolatiemaatregelen tegelijk). De exacte voorwaarden van de subsidieregelingen zijn te vinden in hoofdstuk 9 

van dit rapport. 

Binnen deze rapportage worden de maatregelen die u binnen uw woning kunt treffen overzichtelijk in beeld 

gebracht en stapsgewijs geadviseerd. Waar wij u van bewust willen maken is dat wanneer u in de toekomst 

maatregelen treft, u goed nadenkt over wat de gevolgen hiervan zijn om uw woning in de nog verdere 

toekomst energieneutraal te maken. Het zou namelijk zonde zijn als u in de toekomst (of de volgende bewoner 

uit uw woning) energiebesparende maatregelen ongedaan moet maken om tot energieneutraal niveau te 

komen. Is uw dakbedekking aan vervanging toe? Overweeg dan direct om tegen relatief kleine meerkosten ook 

uw dak te isoleren. Het is namelijk zonde als u na een paar jaar vervolgens spijt hebt dat u deze mogelijkheid 

niet hebt aangegrepen. 

Bent u naar aanleiding van deze rapportage benieuwd welke mogelijkheden er voor uw woning zijn om deze 

naar een energieneutraal en/of energieleverend niveau te krijgen neem dan contact op met het Duurzaam 

Bouwloket. Wij informeren en adviseren u graag bij het vergelijken van verschillende systemen en 

mogelijkheden voor uw specifieke woonsituatie.  
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2. UITGANGSPUNTEN 

Aan de hand van het interview hebben wij een goed beeld gekregen van uw persoonlijke wensen en uw 

gebruikservaring van de woning. Bij het vormen van dit advies hebben wij rekening gehouden met de volgende 

zaken: 

¶ U geeft aan dat u uw energierekening mee vindt vallen; 

¶ U bent in uw stookpatroon redelijk bewust van uw gedrag en u bent in het bezit van een 

klokthermostaat en heeft deze ingesteld;  

- Overdag stookt u op circa 19 graden Celsius, afhankelijk of er iemand thuis is; 

- Ωǎ !ǾƻƴŘǎ ǎǘƻƻƪǘ ǳ ƻǇ ŎƛǊŎŀ нл graden Celsius; 

- Ωs Nachts en bij afwezigheid stookt u op circa 15 à 6 graden Celsius; 

- De verdiepingen verwarmt u over het algemeen niet, op de badkamer na; 

¶ De voorzijde van uw woning is georiënteerd op het noordwesten; 

¶ U geeft aan dat u last heeft van comfortproblemen in de aanbouw en het zitkamer deel;  

¶ U geeft aan dat u gedeeltelijk last heeft van vocht/condens op de slaapkamer wanner het koud is; 

¶ De afgelopen jaren zijn de volgende ingrepen verricht aan de woning: 

- In alle buitenkozijnen is dubbele beglazing of beter aangebracht; 

- Circa 2 jaar geleden is de achterdeur met HR+ beglazing vervangen; 

- Circa 3 jaar geleden is er aan op het schuine dak aan de zuidkant dakfolie aangebracht en zijn de 

daktengels, panlatten en pannen vervangen; 

- Circa 3 jaar geleden is het dakraam vervangen; 

- De schoorstenen zijn opnieuw gemetseld; 

- De aanbouw aan de zijgevel is circa 40 jaar geleden gebouwd door vorige bewoners; 

- De cv-ketel is volgens u circa 6 jaar geleden vervangen; 

¶ U heeft geen directe verhuisplannen en hoopt zo lang mogelijk in de woning te kunnen blijven wonen; 

¶ U denkt dat u door het verbeteren van de isolatie en het plaatsen van zonnepanelen nog energie kunt 

besparen; 

¶ U bent bereid te investeren in duurzaamheidsmaatregelen, maar heeft hiervoor niet een bepaald 

budget in gedachten.   
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3. ALGEMENE GEGEVENS WONING 

Woningtype      : 2 onder 1 kap 

Bouwjaar      : 1970 

Gezinssamenstelling     : 2 Volwassenen  

Verbruik 2016 

Doorgegeven energieverbruik in m
3
 gas    : 1.830 m

3
 per jaar 

Doorgegeven energieverbruik in kWh    : 4.250 kWh per jaar 

Gemiddelde maandelijkse energielasten
 1
   : /ƛǊŎŀ ϵ мфл,- per maand (incl. BTW) 

3.1. VERWACHTE ENERGIELASTEN OP BASIS VAN HISTORISCH VERBRUIK 

 

 

Jaar 
Elektra + 
gas 

Gemiddeld 
per maand 

Per jaar 
Totale kosten 
over looptijd 

1 2017 ϵ мфлΣлл ϵ нΦнулΣлл ϵ нΦнулΣлл 

2 2018 ϵ мфрΣтл ϵ нΦопуΣпл ϵ пΦснуΣпл 

3 2019 ϵ нлмΣрт ϵ нΦпмуΣур ϵ тΦлптΣнр 

4 2020 ϵ нлтΣсн ϵ нΦпфмΣпн ϵ фΦроуΣст 

5 2021 ϵ нмоΣур ϵ нΦрссΣмс ϵ мнΦмлпΣуо 

6 2022 ϵ ннлΣнс ϵ нΦспоΣмп ϵ мпΦтптΣфт 

7 2023 ϵ ннсΣут ϵ нΦтннΣпп ϵ мтΦптлΣпм 

8 2024 ϵ нооΣсу ϵ нΦулпΣмм ϵ нлΦнтпΣро 

9 2025 ϵ нплΣсф ϵ н.888,24 ϵ ноΦмснΣтс 

10 2026 ϵ нптΣфм ϵ нΦфтпΣуу ϵ нсΦмотΣсп 

11 2027 ϵ нррΣоп ϵ оΦлспΣмо ϵ нфΦнлмΣтт 

12 2028 ϵ нсоΣлл ϵ оΦмрсΣлр ϵ онΦортΣуо 

13 2029 ϵ нтлΣуф ϵ оΦнрлΣто ϵ орΦслуΣрс 

14 2030 ϵ нтфΣлн ϵ оΦопуΣнс ϵ оуΦфрсΣун 

15 2031 ϵ нутΣоф ϵ оΦппуΣтл ϵ 42.405,52 

In bovenstaande tabel is een prognose weergeven van de jaarlijkse energiekosten voor elektra en gas voor uw 

woning over de komende 15 jaar. In de tabel is uitgegaan van een prijsstijging van 3% per jaar. Uitgaande van 

bovengenoemde uitgangspunten zal u in de periode 2017-2031 in totaal voor circa ϵ 42.405,52 aan 

energiekosten betalen. 

Een doelstelling om meer dan 25% energie te besparen in uw woning is realistisch. Dit zou betekenen dat u nu 

25҈ Ǿŀƴ ϵ 42.405,52 zou kunnen investeren in energiebesparende maatregelen die binnen 15 jaar zijn 

terugverdiendΦ ¦ǿ ǘƘŜƻǊŜǘƛǎŎƘŜ ƛƴǾŜǎǘŜǊƛƴƎǎōǳŘƎŜǘ ƪƻƳǘ Řŀƴ ƴŜŜǊ ƻǇ ŎƛǊŎŀ ϵ 10.600,-. Veel van de genoemde 

duurzaamheidsmaatregelen in dit rapport zijn tussen de 6 à 12 jaar terugverdiend. Iedere m
3
 gas of kWh die u 

daarna bespaart is dus al winst voor uw portemonnee. 

  

                                                                 
1
 De gemiddelde maandelijkse energielasten zijn gebaseerd op het door u doorgegeven maandelijks termijnbedrag, jaaroverzicht en 

energieverbruik. 
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4. BOUWKUNDIGE STAAT VAN DE WONING 

Om een goede indruk te krijgen van de bouwtechnische en installatietechnische mogelijkheden is een visuele 

inspectie gehouden van de woning. Gedurende deze visuele inspectie is van verschillende onderdelen de 

bouwtechnische staat geïnventariseerd.  
 

Onderdeel Opmerking 

Algemeen 
Fundering Technische staat in orde. Voor zover zichtbaar zijn 

er geen verzakkingen en/of scheurvorming in de 
fundering en het opgaande werk geconstateerd.  

Vloer/ kruipruimte Een betonnen systeem vloer aanwezig. De hoogte 
van de kruipruimte is circa 60 centimeter. De 
onderkant van de vloer en de kruipruimte zijn 
droog en bij het luik is een folie op de bodem 
aangebracht. 

Dakgoten/HWA/Riolering Voor zover zichtbaar geen verstoppingen en/of 
gebreken geconstateerd. 

Metselwerk gevels Het metselwerk en voegwerk vertonen voor zover 
zichtbaar geen gebreken en verkeren in redelijke 
conditie. 
 

Ventilatie De woning wordt voornamelijk geventileerd d.m.v. natuurlijke luchttoe- en 
afvoer via draaiende delen,uitzetramen en een aantal ventilatieroosters. 

Diversen Aan de zijgevel van de woning is een aanbouw gerealiseerd. U dacht circa 40 jaar 
geleden, maar u weet dit niet zeker. 

Begane grond 

Kozijnen, ramen en 
deuren 

Begane grond bijna geheel voorzien van 
houtenkozijnen op de aluminium schuifpuien na. 
Alle kozijnen zijn voorzien van dubbele beglazing of 
beter op de enkele beglazing van een uitzetraam 
na. Voor zover zichtbaar verkeren de kozijnen in 
goede conditie. Het schilderwerk verkeert tevens in 
goede conditie. 

Diversen Slimme meter aanwezig.  
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Diversen Op de begane grond is een gashaard aanwezig.  

Verdieping 

Kozijnen, ramen en 
deuren 

Verdieping geheel voorzien van houtenkozijnen. De 
kozijnen zijn voorzien van dubbele beglazing of 
beter. In de slaapkamer was in de glassponning 
zichtbaar dat deze was voorzien van HR++ 
beglazing. Voor zover zichtbaar verkeren de 
kozijnen in goede conditie, net als het schilderwerk.  

Badkamer Technisch in goede staat. Voor zover zichtbaar geen 
gebreken geconstateerd. Ventilator t.b.v. 
luchtafvoer aanwezig op schakelaar en met timer. 
Tevens vloerverwarming aanwezig in de badkamer. 

Zolder 
Dakvenster Op zolder is aan de achterzijde een kunststof Velux 

dakvenster met isolatieframe aanwezig. De 
dakvenster is voorzien van dubbele beglazing en 
verkeert in goede conditie. Het ventilatiefoam is in 
orde. In verloop van tijd verslijt het ventilatiefoam 
of wordt deze poreus het is dan aan te raden om 
het ventilatiefoam te vervangen. 

Dak De technische staat van de dakpannen is in orde en 
er is weinig last van aanslag. Het dak is 
waarschijnlijk aan de binnenzijde geïsoleerd en 
afgewerkt met gipsbeplating, maar u wist dit niet 
zeker. Wel zijn aan de zuidkant de daktengels, 
panlatten en pannen vervangen en is er gelijktijdig 
een dakfolie aangebracht. 
 

Cv-ketel Er is een Remeha Quinta 35c ketel uit 2009 
aanwezig. De Cv-ketel is geschikt voor aansluiting 
op een zonneboiler systeem en heeft een comfort 
warmte klassse 5. 
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5. INFRAROODOPNAME VAN DE WONING 

Een zeer goede manier om bij een woning te zien waar warmteverliezen en koudebruggen zitten is aan de hand 

Ǿŀƴ ǘƘŜǊƳƻƎǊŀŦƛǎŎƘŜ ŦƻǘƻΩǎ όƛƴŦǊŀǊƻƻŘŦƻǘƻΩǎύΦ ¢ƘŜǊƳƻƎǊŀŦƛǎŎƘŜ ŦƻǘƻΩǎ ƭŀǘŜƴ ŘƻƻǊ ƳƛŘŘŜƭ Ǿŀƴ ƪƭŜǳǊŜƴ ƻǇ ŦƻǘƻΩǎ 

zien welke temperatuur de plekken in en rondom de woning hebben. Hieronder is een overzicht te zien van 

ŜŜƴ ŀŀƴǘŀƭ ƛƴŦǊŀǊƻƻŘ ŦƻǘƻΩǎ Ǿŀƴ ǳǿ ǿƻƴƛƴƎΦ bŀŀǎǘ ŜƭƪŜ Ŧƻǘƻ ǎǘŀŀǘ ŜŜƴ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǳǊǎǘŀŀǘ ŘƛŜ ŀŀƴƎŜŜŦǘ ǿŜƭƪŜ 

ƪƭŜǳǊ ǿŜƭƪŜ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǳǊ ƘŜŜŦǘΦ DŜŘǳǊŜƴŘŜ ƘŜǘ ƴŜƳŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ ŦƻǘƻΩǎ ǿŀǎ ŜǊ ŜŜƴ ōǳƛǘŜƴǘŜƳǇŜǊŀǘǳǳǊ Ǿŀƴ circa 5 

graden Celsius. De binnentemperatuur bedroeg circa 20 graden Celsius.  

hǇ ŘŜ ƻƴŘŜǊǎǘŀŀƴŘŜ ŦƻǘƻΩǎ ȊƛŜǘ ǳ ŜŜƴ ǎŜƭŜŎǘƛŜ Ǿŀƴ ŦƻǘƻΩǎ Ǿŀƴ ŜŜƴ ŀŀƴǘŀƭ ǊŀŘƛŀǘƻǊŜƴ ǳƛǘ ŘŜ ǿƻƴƛƴƎΦ 5Ŝ ǊŀŘƛŀǘƻǊŜƴ 

hebben voor zover zichtbaar een redelijk mooie gelijkmatige warmteafgifte richting de ruimtes. De 

temperatuur van de radiatoren in de woning die werden verwarmd hadden een temperatuur van circa 40 à 45 

graden Celsius. Door de warmtestraling van de radiator wordt ook de binnenzijde van de muur opgewarmd. Dit 

is warmte die verloren gaat in de massa en tevens warmte naar buiten afgeeft. Om de warmtestraling richting 

uw buitenmuur te minimaliseren kunt u radiatorfolie toepassen. Het toepassen van radiatorfolie heeft het 

meeste effect bij radiatoren die regelmatig aan staan. Er is radiatorfolie mogelijk op de muur, maar ook aan de 

achterzijde van de radiator, waardoor deze niet zichtbaar is. Om een aantal radiatoren is een radiatorombouw 

geplaatst. Dit blokkeert een groot deel van de warmtestraling en luchtcirculatie. Wel is er bij de radiator-

ombouwen ruimte aan de onder- of bovenzijde aanwezig, waardoor de luchtcirculatie niet volledig wordt 

geblokkeerd. Het is aan te raden om bij de radiator-ombouwen aan zowel de boven- en onderzijde openingen 

te hebben ten behoeve van luchtcirculatie en in de vensterbank bij de radiator-ombouw sleuven/roosters aan 

te brengen. Op de rechter foto is zichtbaar dat een gedeelte van de warmteafgifte (straling) van de radiator 

wordt geblokkeerd door de vitrage/gordijnen. Advies is om de radiator zo vrij mogelijk te houden waardoor het 

verwarmingssysteem een betere warmteafgifte heeft. Het heeft dan ook de voorkeur om vitrage/gordijnen tot 

de vensterbanken te laten lopen of niet volledig af te sluiten. 
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hǇ ŘŜ ƻƴŘŜǊǎǘŀŀƴŘŜ ŦƻǘƻΩǎ ƛs de convectorput te zien. Het verwarmingselement heeft een gelijkmatige 

warmteverdeling en haalt een temperatuur van circa 40 à 45 graden Celsius. Er gaat stralingswarmte van het 

verwarmingselement naar de bodem en de zijkanten van de put. Om dit warmteverlies naar de massa te 

verminderen kan radiatorfolie tegen de wand van de put worden bevestigd. Dit is wel al aangebracht op het 

tussenschot. 

    

    

hǇ ŘŜ ƻƴŘŜǊǎǘŀŀƴŘŜ ŦƻǘƻΩǎ ȊƛŜǘ ǳ Řŀǘ ŘŜ ǾƭƻŜǊǾŜǊǿŀǊƳƛƴƎ ƛƴ ŘŜ badkamer een gelijkmatige warmteafgifte 

heeft. Er is weinig temperatuur verschil te zien en tevens zijn de temperaturen niet te hoog. 

       

       

hǇ ŘŜ ƻƴŘŜǊǎǘŀŀƴŘŜ ŦƻǘƻΩǎ ƛǎ ƘŜǘ ƭŜƛŘƛƴƎǿŜǊƪ Ǿŀƴ ƘŜǘ ǾŜǊǿŀǊƳƛƴƎǎǎȅǎǘŜŜƳ ǘŜ ȊƛŜƴΦ 9Ǌ Ǝŀŀǘ ǿŀǊƳǘŜ ǾŜǊƭƻǊŜƴ 

tijdens het transport van het warme water naar de radiatoren. Door het leidingwerk te isoleren in 

onverwarmde ruimtes of ruimtes waar u weinig aanwezig bent of verwarmt, kunt u het warmteverlies tijdens 

het transport minimaliseren. Belangrijk bij het aanbrengen van isolatiekokers is dat deze goed op elkaar 

aansluiten. Wanneer de isolatie niet goed op elkaar aansluit ontstaan er alsnog warmtelekken en dat is zonde 

van het verrichte werk. Om openingen tussen de isolatiekokers zoveel mogelijk te voorkomen kunt u deze in de 

benodigde vorm snijden (inkepingen) en de overgangen voorzien van speciale isolatie / bandage tape. 
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hǇ ŘŜ ƻƴŘŜǊǎǘŀŀƴŘŜ ŦƻǘƻΩǎ ƛǎ ŘŜ ƴŀŀŘ Ŝƴ ƪƛŜǊŘƛŎƘǘƛƴƎ ǊƻƴŘƻƳ ŘŜ ƪƻȊƛƧƴŜƴ ǘŜ ȊƛŜƴΦ hǾŜǊ ƘŜǘ ŀƭƎŜƳŜŜƴ Ǿŀƭǘ ǘŜ 

concluderen dat de naad en kierdichting rondom de kozijnen en de gevelconstructie van de woning redelijk 

goed is. Er gaat nauwelijks warmte verloren rondom de kozijnaansluitingen op de gevelconstructie.  

      

       

hǇ ŘŜ ƻƴŘŜǊǎǘŀŀƴŘŜ ŦƻǘƻΩǎ ƛǎ ǘŜ ȊƛŜƴ Řŀǘ ŜǊ ƪƻǳŘŜ ǿƻƴƛƴƎ ƛƴŦƛƭǘǊŜŜǊǘ ōƛƧ ŘŜ ŀŀƴǎƭǳƛǘƛƴƎŜƴ Ǿŀn de kozijnen met de 

vensterbank. De naad was duidelijk te zien te zien. Deze infiltratie is te minimaliseren door bij de 

kozijnaansluitingen de kieren en naden af te kitten en eventueel extra af te dekken met een afdeklat. Dit is 

vaak ook te controleren met een vinger, voornamelijk wanneer de wind op de gevel staat. Wanneer de spouw 

nog niet is na geïsoleerd vermindert de infiltratie over het algemeen ook wanneer dit wel wordt gedaan.  

    

hǇ ŘŜ ƻƴŘŜǊǎǘŀŀƴŘŜ ŦƻǘƻΩǎ ƛǎ ǘŜ ȊƛŜƴ Řŀǘ ŜǊ ǿŜƛƴƛƎ ƪƻǳŘŜ-infiltratie plaatsvindt via het nageïsoleerde dak. 

Alleen bij de bevestigingsmiddelen, de aansluitingen van de verschillende materialen en het dak met de gevel is 

wat koude infiltratie te zien. Dit soort infiltratie komen wij vaak tegen in de praktijk en dit blijft een lastig punt. 

Hier zijn de aansluitingen vaak niet optimaal. Eventuele zichtbare kieren en naden kunt u eventueel nog af 

purren of kitten en afwerken met een afdeklat. Ook is te zien bij het dakdeel naast de ketel waar geen isolatie 

en afwerking aanwezig is het dak kouder is. 
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hǇ ŘŜ ƻƴŘŜǊǎǘŀŀƴŘŜ ŦƻǘƻΩǎ ƛǎ ǘŜ ȊƛŜƴ Řŀǘ ŘŜ ƴŀŀŘ- en kierdichting bij een aantal draaiende delen niet optimaal 

is. Wij adviseren om de kaderprofielen te controleren en wanneer deze niet goed meer functioneert of 

ontbreekt te vervangen of aan te brengen. Door nieuwe rondgaand rubberen kaderprofielen te 

plaatsen/vervangen of de aansluitingen te verbeteren kan koude infiltratie en warmteverlies geminimaliseerd 

worden. Let hierbij tevens op de onderlinge hoekaansluitingen. Dit is vaak ook te controleren met een vinger, 

voornamelijk bij koudere temperaturen en wanneer de wind op de gevel staat. Bij de draaiende delen zou de 

infiltratie tevens verminderd kunnen worden door aan de boven- en onderzijde een extra sluiting 

(raamboompje) te plaatsen of door de sluiting van de deur bij te (laten) stellen. Hierdoor sluit de deur over het 

algemeen beter tegen de rubberen kaderprofielen en voornamelijk in de hoeken. Dit was ook het geval 

wanneer u de sluitingen bij de voordeur gebruikte. Echter wordt dit met kinderen nog wel eens bewust niet 

aangebracht in verband met eventueel buitensluiten, dan zijn meerpuntssluitingen in de deur nog een optie. 

Dit is in verhouding wel duurder en arbeidsintensiever. Door een gordijn te plaatsen bij de deuren wordt tevens 

veel kou tegen gehouden. 
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hǇ ŘŜ ƻƴŘŜǊǎǘŀŀƴŘŜ ŦƻǘƻΩǎ ȊƛŜǘ ǳ ŘŜ ǾƻƻǊƎŜǾŜƭ Ǿŀƴ ŘŜ ǿƻƴƛƴƎΦ hǇ ŘŜ ŦƻǘƻΩǎ ƛǎ ǘŜ ȊƛŜƴ Řŀǘ ŜǊ ǿŀǊƳǘŜ ǾŜǊƭƻǊŜƴ 

gaat via de gevels, voornamelijk ter plaatse van waar de radiatoren hangen aan de binnenzijde. Hier is de 

warmtestraling van de radiatoren naar de buitengevel dan te zien. Dit is gedeeltelijk al te verminderen door het 

aanbrengen van radiatorfolie. Tevens is te zien dat er bij de gevels van de buren veel minder warmte verloren 

gaat. Waarschijnlijk is deze in het verleden al na geïsoleerd. 

     

     

 

hǇ ŘŜ ƻƴŘŜǊǎǘŀŀƴŘŜ ŦƻǘƻΩǎ ȊƛŜǘ ǳ ŘŜ achter- en zijgevel van de woning. Ook oǇ ŘŜ ŦƻǘƻΩǎ ƛǎ ǘŜ ȊƛŜƴ Řŀǘ ŜǊ 

warmte verloren gaat via de gevels, voornamelijk ter plaatse van waar de radiatoren hangen aan de 

binnenzijde. Wel is te zien dat er bij de aanbouw veel minder warmte verdwijnt via de gevels. Deze zijn dan 

hoogstwaarschijnlijk geïsoleerd. 
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6. BESPARINGSPOTENTIEEL  

Aan de hand van het interview en de visuele inspectie kan er een goed beeld worden gemaakt van welke 

ingrepen voor uw woning het meest interessant kunnen zijn. Tijdens de visuele inspectie zijn een aantal punten 

naar voren gekomen waar mogelijk besparingspotentieel zit. Dit betreft de volgende onderdelen: 

¶ Besparingspotentieel in de schil van de woning (besparen van energie): 

o Besparingspotentieel bij de vloer, gevel en dak; 

¶ Besparingspotentieel op installatietechnisch gebied (opwekken energie): 

o Besparingspotentieel ZON pv & ZON thermisch. 

¶ Overige maatregelen 

o Ventilatie; 

o Reduceren sluipverbruik; 

o C.V. waterzijdig inregelen; 

o Radiatorfolie en leidingisolatie; 

o LED verlichting. 

Bovengenoemde onderdelen worden in de volgende paragrafen toegelicht. 

6.1. BESPARINGSPOTENTIEEL IN DE SCHIL VAN DE WONING 

6.1.1. BESPARINGSPOTENTIEEL BIJ DE VLOER 

De begane grondvloer van de woning is een ongeïsoleerde betonnen systeemvloer. De bodem van de 

kruipruimte is droog, net als de onderkant van de vloer. De hoogte van de kruipruimte is circa 60 centimeter. 

Conform de Arbowetgeving is voor uitvoerende bedrijven de minimale werkhoogte om tegen de onderkant te 

kunnen isoleren circa 50 centimeter. Uw kruipruimte voldoet daardoor aan de voorwaarde om uw vloer te 

laten isoleren door een gespecialiseerd bedrijf. Door de onderkant van begane grondvloer extra te isoleren valt 

er een verbetering in het comfort te behalen. In de praktijk worden na het isoleren veelal toenamen van circa 1 

á 2 graden Celsius gemeten. Dit lijkt niet veel, maar qua gevoelstemperatuur kan dit het verschil betekenen 

tussen een koude vloer of een comfortabel aanvoelende vloer. Het extra isoleren van de vloer zal het 

wooncomfort iets verbeteren en zorgt daarnaast voor een besparing op de stookkosten. 

               

   

  






























