
WIST JE DAT..  ENERGIEBESPARENDE
MAATREGELEN ÓÓK VOOR LAGERE 

WOONLASTEN KUNNEN ZORGEN?

Dakisolatie
Bespaar € 3.500 in 15 jaar
Besparing € 500 per jaar. 

Terugverdientijd 8 jaar
(eenmalige kosten € 4.000)

HR++ glas
Besparing € 240 per jaar. 
Terugverdientijd 12,9 jaar

(eenmalige kosten € 3.100)

Zonnepanelen
1500 Wattpiek 9 m2

Jaarlijkse besparing € 280 per jaar. 
Terugverdientijd 10,4 jaar

(eenmalige kosten € 2.900)

Spouwmuurisolatie
Besparing € 2.350 in 15 jaar. 

Besparing € 210 per jaar
Terugverdientijd 3,8 jaar
(eenmalige kosten € 800)

Vloerisolatie
Besparing € 160 per jaar. 
Terugverdientijd 8,8 jaar

(eenmalige kosten € 1.400)

 *De besparingen zijn berekend voor een tussenhuis van gemiddelde omvang met drie bewoners en een HR-combiketel, waar
de genoemde maatregel ontbreekt. De werkelijke besparingen hangen af van het stookgedrag. Lees meer op Milieucentraal.nl

https://www.milieucentraal.nl/


3 FINANCIERINGS-
MOGELIJKHEDEN
VOOR HET
ENERGIEZUINIG
MAKEN VAN JE
WONING:

Samen met jou, dragen wij graag 
een steentje bij aan een gr  enere wereld!

Wij als financieel adviseur kijken niet alleen naar je
hypotheeklasten, maar ook naar je woonlasten. Deze
woonlasten worden voor een groot deel mede
bepaald door de maandelijkse energiekosten.
 
Met het klimaatakkoord maakt de overheid ons er bewust van,
dat als we niets doen er een ongewenste klimaatverandering zal
plaatsvinden. Daarom zal naar de toekomst toe het energielabel
van je woning een steeds grotere rol gaan spelen. Het
energielabel zal meer invloed krijgen op hoe snel je woning kan
worden verkocht én voor welke prijs.

Er zijn verschillende mogelijkheden om

hier nu al bewust mee bezig te zijn.

Bekijk of je in aanmerking komt voor energiebesparende
subsidies en/of leningen:
 
 
 
 
Wil je je meer verdiepen in de mogelijkheden en de
kosten/baten van het energiezuinig maken van je woning?
Raadpleeg de websites: 
 
 
 
Wil je graag weten voor welke regelingen je in aanmerking
komt? Neem contact op met onze financieel adviseurs. Zij
hebben een opleiding gevolgd om je hierin goed op weg te
helpen.
 

*Het Energiebespaarbudget: hierbij reserveer je bij het afsluiten van de hypotheek een bedrag voor energiebesparende maatregelen. Zonder dat
je al precies weet wat dit precies gaat zijn. Je hebt dan na de aankoop van de woning rustig de tijd om uit te zoeken wat voor jou passende
energiebesparende maatregelen zijn.
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Energiebespaarlening.nl
Energiesubsidiewijzer.nl
RVO.nl

Verbeterjehuis.nl
Zonnekaart.nl

https://vbaregio.nl/contactformulier/?utm_source=flyer&utm_medium=e-mail&utm_campaign=energielabel#formulier
https://vbaregio.nl/contactformulier/?utm_source=flyer&utm_medium=e-mail&utm_campaign=energielabel#formulier
https://www.energiebespaarlening.nl/
https://www.energiesubsidiewijzer.nl/
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen
https://www.verbeterjehuis.nl/
https://www.verbeterjehuis.nl/

