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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 

Zuid West Heiloo 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 inhoudt 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 vanuit het rijk een subsidie beschikbaar. 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 vrij hoog vindt, maar dat u hier aan gewend bent; 

¶ U bent in uw stookpatroon niet erg bewust van uw gedrag en u stookt voornamelijk voor het comfort. 

U heeft een handthermostaat in de woonkamer;  

- De thermostaat staat in de winter standaard ingesteld op 21,5 graden Celsius; 

- U verwarmt de verdiepingen. 

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

¶ De bewoners zijn in het bezit van een elektrische auto; 

¶ U geeft aan dat na het inregelen van het vloerverwarmingssysteem (in 2016) het comfort in de woning 

is toegenomen. Desondanks is woning nog moeilijk op temperatuur te krijgen;  

¶ U geeft aan last te hebben gehad van lekkage bij de schoorsteen. Dit is verholpen door het opnieuw 

aanbrengen van de loodslabben; 

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

- In 2008 is in alle buitenkozijnen dubbele beglazing met HR++ glas aangebracht; 

- In 2008 is er vloerverwarming op de begane grond aangebracht; 

- Circa 8 jaar geleden is er vloerisolatie aangebracht in de vorm van 8 centimeter PUR schuim;  

- Circa 10 jaar terug is bij enkele gedeeltes van het dak dakisolatie aangebracht. Dit is het geval bij de 

keuken, de badkamer en de overloop. Hier is circa 10 centimeter minerale wol aangebracht met 

een klimaatfolie; 

- In 2008 zijn er kunststof dakvensters met HR++ beglazing bij de woning geplaatst;  

- De garagedeur is vernieuwd en hier is een loop-deur geplaatst;  

- Aan de achterzijde van de woning zijn nieuwe houten kozijnen geplaatst met HR++ beglazing; 

- De cv ketel is circa in 2010 vervangen; 

- De aansturing van de vloerverwarming is in 2016 ingeregeld en ingemeten. De verdeelunit en 

circulatiepomp zijn tegelijk vervangen. 

¶ U heeft geen directe verhuisplannen en denkt nog zeker 10 à 15 jaar in de woning te blijven wonen; 

¶ U denkt dat u door het isoleren van de gevels en het dak nog energie kunt besparen. 
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3. ALGEMENE GEGEVENS WONING 

Woningtype      : Vrijstaande woning 

Bouwjaar      : 1979 

Gezinssamenstelling     : 2 Volwassenen, 2 kinderen 

Verbruik 2016-2017 

Doorgegeven energieverbruik in m
3
 gas    : 3.540 m

3
 per jaar 

Doorgegeven energieverbruik in kWh    : 8.231 kWh
1
 waarvan 6.313 kWh hoog  

         tarief en 1.918 kWh laag tarief 

Indicatie gemiddelde maandelijkse energielasten   : Circa ϵ 302,- per maand (incl. BTW) 

 gebaseerd op doorgegeven verbruik
 2
 

3.1. VERWACHTE ENERGIELASTEN OP BASIS VAN HISTORISCH VERBRUIK 

 

Jaar 
Elektra + 
gas 

Gemiddeld 
per maand 

Per jaar 
Totale kosten 
over looptijd 

1 2018 ϵ олнΣлл ϵ 3.624,00 ϵ оΦснпΣлл 

2 2019 ϵ оммΣлс ϵ оΦтонΣтн ϵ тΦорсΣтн 

3 2020 ϵ онлΣоф ϵ оΦуппΣтл ϵ ммΦнлмΣпн 

4 2021 ϵ оолΣлл ϵ оΦфслΣлп ϵ мрΦмсмΣпс 

5 2022 ϵ оофΣфл ϵ пΦлтуΣуп ϵ мфΦнплΣом 

6 2023 ϵ орлΣмл ϵ пΦнлмΣнм ϵ ноΦппмΣрн 

7 2024 ϵ ослΣсл ϵ пΦонтΣнр ϵ нтΦтсуΣ76 

8 2025 ϵ отмΣпн ϵ пΦпртΣлс ϵ онΦннрΣуо 

9 2026 ϵ оунΣрс ϵ пΦрфлΣтт ϵ осΦумсΣсл 

10 2027 ϵ офпΣлп ϵ пΦтнуΣрл ϵ пмΦрпрΣмл 

11 2028 ϵ плрΣус ϵ пΦутлΣор ϵ псΦпмрΣпр 

12 2029 ϵ пмуΣлп ϵ рΦлмсΣпс ϵ рмΦпомΣфн 

13 2030 ϵ полΣру ϵ рΦмссΣфс ϵ рсΦрфуΣут 

14 2031 ϵ ппоΣрл ϵ рΦонмΣфт ϵ смΦфнлΣуп 

15 2032 ϵ прсΣул ϵ рΦпумΣсо ϵ стΦплнΣпс 

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 2018-2032 in totaal voor circa ϵ 67.402,46 aan 

energiekosten betalen. 

Een doelstelling om 30% op de energielasten te besparen in uw woning is realistisch. Dit zou betekenen dat u 

nu 30҈ Ǿŀƴ ϵ 67.402,46 zou kunnen investeren in energiebesparende maatregelen die binnen 15 jaar zijn 

terugverdiendΦ ¦ǿ ǘƘŜƻǊŜǘƛǎŎƘŜ ƛƴǾŜǎǘŜǊƛƴƎǎōǳŘƎŜǘ ƪƻƳǘ Řŀƴ ƴŜŜǊ ƻǇ ŎƛǊŎŀ ϵ 20.220,-. 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 Dit verbruik is inclusief het laden van de elektrische auto. 
2De gemiddelde maandelijkse energielasten zijn gebaseerd op het door u doorgegeven verbruik 2016-2017 en het door u doorgegeven 
maandelijks termijnbedrag.  
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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 Betonvloer aanwezig, deze is geïsoleerd met circa 8 
centimeter PUR (warmteweerstand Rc= 3,3). De 
hoogte van de kruipruimte is circa 45 à 50 
centimeter. De bodem van de kruipruimte was voor 
zover zichtbaar droog, net als de onderkant van de 
vloer.  

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

Beton/metselwerk gevels Het beton-, metselwerk en voegwerk vertonen 
geen gebreken en verkeren in redelijke conditie 
voor zover zichtbaar. Aan de voorzijde was het 
voegwerk in een wat mindere staat. De bewoner 
heeft aangegeven dat dit binnenkort wordt 
hersteld.  
 

Gevelbekleding De gevels zijn gedeeltelijk voorzien van verticaal 
geplaatste houten rabatdelen. De delen en het 
schilderwerk verkeren voor zover zichtbaar in 
goede conditie. Volgens de bewoner is er achter de 
gevelbekleding een minerale wolplaat aanwezig van 
circa 2 centimeter dik.  

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

Begane grond 

Kozijnen, ramen en 
deuren 

Begane grond is geheel voorzien van houten 
kozijnen. Alle kozijnen zijn voorzien van dubbele 
beglazing (HR+ of beter). Voor zover zichtbaar geen 
bijzonderheden geconstateerd bij de kozijnen of het 
schilderwerk. 
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Meter 
 

Draaischijfmeter met dubbeltarief aanwezig. 

Diversen Op de begane grond is een open haard aanwezig. 
Volgens de bewoners staat de open haard circa 2 
keer per week aan.  

Vloerverwarming Op de gehele begane grond is vloerverwarming 
aangebracht. Energiezuinige Wilo pomp (3 à 45 W) 
aanwezig en de vloerverwarming is verdeeld in 8 
groepen. Er is een vuilafschijder met magneet 
aangebracht.  

Dakvensters Bij de keuken zijn vier kunststof Velux dakvensters 
aanwezig. De dakvensters zijn voorzien van dubbele 
beglazing en verkeren in redelijke tot goede 
conditie. In verloop van tijd verslijt het 
ventilatiefoam of wordt deze poreus. Het is dan aan 
te raden om het ventilatiefoam te vervangen. 

Verdieping 

Kozijnen/ramen en 
deuren 

Verdieping geheel voorzien van houten kozijnen. De 
kozijnen zijn voorzien van dubbel glas (HR + of 
beter). Voor zover zichtbaar geen bijzonderheden 
geconstateerd bij de kozijnen of het schilderwerk. 

Badkamer Voor zover zichtbaar geen gebreken geconstateerd. 
Ventilatiepunt aanwezig.  

Diversen Op de verdieping is aan de voorzijde een balkon 
aanwezig.  

Dakvensters Op de verdieping zijn 5 kunststof Velux dakvensters 
aanwezig. De dakvensters zijn voorzien van dubbele 
beglazing en verkeren in redelijke tot goede 
conditie. In verloop van tijd verslijt het 
ventilatiefoam of wordt deze poreus. Het is dan aan 
te raden om het ventilatiefoam te vervangen. 
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Dak  De technische staat van de dakpannen is in orde. 
Het dak is vanuit de bouw geïsoleerd aan de 
buitenzijde met PUR laag van circa 3 centimeter. Bij 
de keuken, de badkamer en de overloop is het dak 
aanvullend geïsoleerd aan de binnenzijde met circa 
10 centimeter minerale wol, een klimaatfolie en 
afgewerkt met gipsplaten.  

Cv-ketel Er is een AWB Thermo-elegance HR 35T ketel uit 
2010 aanwezig. De Cv-ketel is geschikt voor 
aansluiting op een zonneboiler systeem.  
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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 

kleur welke temperatuur heeft. Gedurende het nemen van de fƻǘƻΩǎ ǿŀǎ ŜǊ ŜŜƴ ōǳƛǘŜƴǘŜƳǇŜǊŀǘǳǳǊ Ǿŀƴ ŎƛǊŎŀ -1 

graden Celsius. De binnentemperatuur bedroeg circa 21 graden Celsius.  

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

radiatoren hebben een redelijk mooie gelijkmatige warmteafgifte richting de ruimtes. De radiatoren in de 

woning die werden verwarmd hadden een temperatuur van circa 44 à 60 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.  

 

   

    

hǇ ŘŜ ƻƴŘŜǊǎǘŀŀƴŘŜ ŦƻǘƻΩǎ ȊƛŜǘ ǳ Řŀǘ ŘŜ ǾƭƻŜǊǾŜǊǿŀǊƳƛƴƎ ƻǇ ŘŜ ōŜƎŀƴŜ ƎǊƻƴŘ ŜŜƴ ƎŜƭƛƧƪƳŀǘƛƎŜ ǿarmteafgifte 

heeft. Er is een licht temperatuurverschil te zien tussen de keuken en een gedeelte van de woonkamer. De 

temperatuur in de keuken is hoger ingesteld omdat dit gedeelte moeilijker te verwarmen was.  
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hǇ ŘŜ ƻƴŘŜǊǎǘŀŀƴŘŜ ŦƻǘƻΩǎ ƛǎ ŘŜ ƻƴŘŜǊƪŀƴǘ Ǿŀn de begane grondvloer ǘŜ ȊƛŜƴΦ 5Ŝ ƭŀŀǘǎǘŜ ŦƻǘƻΩǎ ƛǎ zijwaarts 

genomen. De temperatuur aan de onderzijde van het isolatiemateriaal is circa 17 graden Celsius. De bodem van 

de kruipruimte had een temperatuur van circa 15 graden Celsius. Te zien is dat de vloerverwarming heel 

constant warmte afgeeft aan de kruipruimte. Bovendien wordt een kruipruimte altijd geventileerd met (koude) 

buitenlucht, waardoor deze warmte verloren zal gaan. Een goede vloerisolatie is vooral bij vloerverwarming 

van groot belang. In hoofdstuk 6.1.1. Besparingspotentieel bij de vloer zal dieper in worden gegaan op de 

mogelijkheden om de vloer (extra) te isoleren. 

                  

          

hǇ ŘŜ ƻƴŘŜǊǎǘŀŀƴŘŜ ŦƻǘƻΩǎ ƛǎ ŘŜ ƴŀŀŘ- en rondom de kozijnen te zien. Over het algemeen valt te concluderen 

dat de naad- en kierdichting rondom de kozijnen en de gevelconstructie van de woning redelijk goed is (foto 1). 

Enkel aan de bovenzijde van de openslaande deuren aan de achterzijde van de woning is te zien dat er warmte 

verloren gaat. De naad- en kierdichting is hier minder in orde. Het opnieuw aanbrengen van PUR en een 

dikkere compriband en aan de binnenzijde het aanbrengen van een afdeklat (dubbele kierdichting) zal het 

warmteverlies en koude-infiltratie minimaliseren. Het warmteverlies kan ook te maken hebben met de latei. 
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hǇ ŘŜ ƻƴŘŜǊǎǘŀŀƴŘŜ ŦƻǘƻΩǎ ƛǎ ǘŜ ȊƛŜƴ Řŀǘ ŘŜ ƴŀŀŘ- en kierdichting bij een aantal draaiende- en uitzetdelen niet 

optimaal is. Dit is voornamelijk het geval bij de deuren op de begane grond en verdieping. De naad en 

kierdichting bij de openslaande ramen is goed in orde. Wij adviseren om bij de deuren de kaderprofielen / 

tochtstrips te controleren en wanneer deze niet goed meer functioneert of ontbreekt te vervangen of aan te 

brengen. Door nieuwe rondgaand rubberen kaderprofielen of tochtborstels 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/hand, voornamelijk bij 

koudere temperaturen en wanneer de wind op de gevel staat. Vaak is de infiltratie bij houten delen tevens te 

verminderen door aan de boven- en onderzijde een extra sluiting (raamboompje) te plaatsen waar dit nog niet 

is aangebracht (of de huidige sluiting bij te stellen). Hierdoor sluit de deur/raam over het algemeen beter tegen 

de rubberen kaderprofielen en voornamelijk in de hoeken. Echter worden de extra sluitingen met jonge 

kinderen of huisdieren nog wel eens bewust niet aangebracht in verband met eventueel buitensluiten. Door 

een gordijn te plaatsen bij de voordeur of bij andere deuren wordt tevens veel kou tegen gehouden. Houdt bij 

het verbeteren van de kierdichting wel rekening met de ventilatiemogelijkheden en de ventilatie in het 

algemeen. U zou dan wellicht meer bewust moeten ventileren, omdat er minder lucht infiltreert.  

Voordeur  

    

    

Overige openslaande delen 
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hǇ ŘŜ ƻƴŘŜǊǎǘŀŀƴŘŜ ŦƻǘƻΩǎ ƛǎ ǘŜ ȊƛŜƴ Řŀǘ ŜǊ ǿŜƛƴƛƎ ƪƻǳŘŜ-infiltratie plaatsvindt via het geïsoleerde dak. Alleen 

bij de aansluitingen van de isolatie met de houtconstructie en het dak met de gevel is wat koude infiltratie te 

zien. Dit soort infiltratie komen wij vaak tegen in de praktijk en het valt hier erg mee. Op de twee laatste fƻǘƻΩǎ 

is te zien dat een gedeelte van het dak aanvullend is geïsoleerd aan de binnenzijde en het ander gedeelte niet. 

Bij het gedeelte wat later is nageïsoleerd is de temperatuur egaal (geen koude punten) en iets hoger.   

       

       

Op de onderstaŀƴŘŜ ŦƻǘƻΩǎ ȊƛŜǘ ǳ ŘŜ ŀŎƘǘŜǊƪŀƴǘ Ǿŀƴ ŘŜ ǿƻƴƛƴƎΦ hǇ ŘŜ ŦƻǘƻΩǎ ȊƛƧƴ ŜŜƴ ǇŀŀǊ ǾǊŜŜƳŘŜ 

vertekeningen in het warmtebeeld geconstateerd. Op de eerste foto is te zien dat er warmte verloren gaat bij 

de onderlinge aansluitingen van de gevels. Dit is vaak een lastig punt en hier is weinig aan te doen, tenzij er 

grote bouwkundige aanpassingen worden gedaan. Overigens blijft er warmte hangen aan de onderzijde van 

het dak. Op de eerste foto is te zien dat er veel warmte verloren gaat aan de bovenzijde van het kozijn van de 

openslaande deuren. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de latei die hier een verbinding vormt tussen 

binnen en buiten. Op de tweede foto is een duidelijke scheiding te zien tussen de gevelmuur van de woning en 

de gevelmuur van de garage. De gevelmuur van de garage is waarschijnlijk niet geïsoleerd. Ook is hier de Cv 

ketel aanwezig.  
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Op de ondŜǊǎǘŀŀƴŘŜ ŦƻǘƻΩǎ ȊƛŜǘ ǳ ŘŜ ǾƻƻǊƪŀƴǘ Ǿŀƴ ŘŜ ǿƻƴƛƴƎΦ hǇ ŘŜ ŦƻǘƻΩǎ ȊƛƧƴ ŜŜƴ ǇŀŀǊ ǾǊŜŜƳŘŜ 

vertekeningen in het warmtebeeld geconstateerd. Er gaat warmte verloren bij de aansluiting van de gevel van 

de woning op de gevel van de garage. Overigens is hier ook te zien dat er bij de gevel van de garage meer 

warmte verloren gaat dan bij de gevels van het woongedeelte. Overigens is er een vlekkerig patroon te zien bij 

de zijgevel. Dit kan te maken hebben met de tussenvloer van de twee woonlagen.  

     

     
  


































