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Missie
DLE maakt het verduurzamen van huizen toegankelijk. DLE doet dit door op basis 
van een onafhankelijke integrale aanpak het verduurzamen van woningen haalbaar 
en te maken. DLE gelooft in het concept ‘verduurzaming als een dienst’ waarbij 
een aantal bestaande oplossingen onder één kap gebracht zijn om zo 
woningeigenaren optimaal te kunnen ontzorgen. Ontzorgen staat bij DLE voor de 
verantwoordelijkheid om alle betrokken partijen in het proces op de juiste manier 
met elkaar samenwerken en zo toewerken naar een eindresultaat dat 
overeenkomst met de berekening die wij bij de aanvang van het proces hebben 
gemaakt.

Data-gedreven beoordelingen
DLE werkt data gedreven en in een vaste structuur waarin vanuit een dynamisch 
digitaal woningmodel een verduurzamingsscenario. Factoren als budget, tijd, CO2 
uitstoot, labelsprong worden daarin meegenomen. Daarna neemt DLE de 
coördinatie van installatie en de inregeling op zich om de prijs en kwaliteit te 
waarborgen. Vervolgens wordt middels monitoring het eindresultaat meetbaar en 
kan er preventief worden ingegrepen bij eventuele storingen. 
DLE wordt dus niet alleen beoordeeld op haar advies maar op het eindresultaat.

DLE.energy
Kostenefficiënt
Omdat wij maatwerk per huis(houden) leveren hebben we bij wijk en 
projectaanpak woning-overstijgend inzicht zodat mogelijkheden voor 
collectieve/slimme inkoop altijd in kaart worden gebracht. Binnen het maatwerk 
dat wij leveren is DLE techniekonafhankelijk en zullen wij altijd in het belang van de 
opdrachtgever een zo efficiënt mogelijk voorstel doen. We kunnen het voorstel 
altijd onderbouwen met metingen. Zo laten wij keer op keer zien dat 
woningeigenaren wel degelijk financieel voordeliger uit kunnen zijn door te 
verduurzamen.
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Vandaag aandacht voor:
Inzicht & Advies



Meer dan een BIM model: De actuele  
bouwfysische details en de participatie van de 
bewoner wordt meegenomen in de berekening.

Alle informatie paraat: Ons model kan zelf 
constateren wat het energielabel, de huurpunten 
en de gebruikersoppervlakten zijn en koppelt dit 
eventueel aan het interne systeem.
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De Smart Twin: 
Alle mogelijkheden inzichtelijk gemaakt
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Verduurzamen begint met
inzicht: de nulmeting

Als startpunt gebruikt DLE een nulmeting van een woning. In de 
eerste plaats wordt er gebruikgemaakt van openbare data zoals 
bouwtekeningen en wordt deze huidige staat geactualiseerd 
door in persoon langs te gaan bij de woning. 

DLE werkt op basis van de software van WoonConnect om een 
digitale replica te maken van de woning. In het dynamisch 
digitale model van de woning kunnen alle verschillende 
installaties afgezet worden tegen de energievraag van de 
woning en haar (maximale) bewoners. Aan de hand van de 
gedigitaliseerde woning is het mogelijk een gedetailleerd en
betrouwbaar advies te geven en wordt het verduurzamen 
inzichtelijk en begrijpbaar.
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Smart Twin Demo
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Individuele woning digitaal optrekken op basis 
van basis data en gespecialiseerde bouwkundige 
software.

• Opname woning ter plaatsen;
• 3 Scenarioberekening;
• Offerte hulp;
TOTAAL: €250,-

Energieadvies
+
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Wat ontvang ik als ik mij inschrijf?
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STAP 1: Informatie ronde – t/m 15 september

STAP 2: Inschrijving – t/m 29 september

Tijdlijn geïnteresseerden
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1 Telefonisch kennismaken met een specialist van DLE

Definitieve selectie deelnemers Smart Twin

Planning voor fysieke woningopname uitgevoerd door 

een energieprestatie adviseur van DLE.
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