
Vraag vrijblijvend een offerte aan via:
www.regionaalenergieloket.nl

Vloer- en bodemisolatie

Thema: 

Besparen op:

Aanschaf:

Investering:

Energiebesparing:

Warmere voeten

Vochtwerend

Verlengt de levensduur van de houten vloer

Eenvoudig aan te brengen (~1 dag werk)

Isoleren

Gasrekening

Individueel en/of met de VvE

€1.100 - €1.900 (begane grond)

15-20% stookkosten

Uitleg
Onder de begane grondvloer van woningen zit 
een kruipruimte. Bij veel appartementen is 
deze vloer niet geïsoleerd. Daardoor komt veel 
kou de woning binnen via de vloer. Vloer- en 
bodemisolatie voorkomt dit. U bespaart op de 
gasrekening en profiteert van een merkbaar 
warmere vloer. Geen koude voeten meer!

Spouwmuurisolatie

Thema: 

Besparen op:

Aanschaf:

Investering:

Energiebesparing:

Flink besparen op de stookkosten

Geen koude muren meer

Eenvoudig aan te brengen (~1 dag werk)

Voorwaarde: aanwezigheid spouw

Isoleren

Gasrekening

Samen met de VvE

€800 - €1.000 (per appartement)

15-20% stookkosten

Uitleg
Veel appartementen gebouwd na 1930 
hebben een luchtlaag (spouw) tussen de 
binnen- en buitenmuur. Deze spouw is vaak
leeg. Hierdoor gaat onnodig veel warmte
verloren via de gevel. Spouwmuurisolatie
voorkomt dit. De ketel hoeft zo veel minder 
hard te stoken om het binnen warm en
comfortabel te houden.

Vraag vrijblijvend een offerte aan via:
www.regionaalenergieloket.nl

Tip! Maak een eerlijke verdeling van de kosten en baten tussen de bewoner van het appartement op de 
begane grond en de rest van de VvE. Wij adviseren een 70/30 verdeling.  



Vraag vrijblijvend een offerte aan via:
www.regionaalenergieloket.nl

Gevelisolatie binnenzijde

Thema: 

Besparen op:

Aanschaf:

Investering:

Energiebesparing:

Flink besparen op de stookkosten

Geen koude muren meer

Goed te combineren met stucwerk

Duurzaam Opwekken

Gasrekening

Samen met de VvE

€3.000 - €4.000 

15-20% stookkosten

Uitleg
Woningen die gebouwd zijn voor 1930 hebben 
vaak geen spouwmuur, maar een enkel 
steense muur. Die kunnen vaak alleen via de 
binnenzijde worden geïsoleerd. Dit isoleert ook 
goed, maar is wel een wat omslachtigere klus 
dan spouwmuurisolatie. 

Let op! Vaak wordt gevelisolatie aan de binnenzijde gecombineerd met een grotere verbouwing. De 
isolatielaag kan dan direct mooi afgewerkt worden met een stuclaag.

Isolerend glas

Thema: 

Besparen op:

Aanschaf:

Investering:

Energiebesparing:

Verhoog het comfort in huis

Voorkom onnodig hoge stookkosten

Combineer met schilder-werkzaamheden 

(i.v.m. steigerwerk) 

Isoleren

Gasrekening

Samen en/of Individueel

€1.400 - €1.600 (o.b.v. 10m2 glas)

15-20% stookkosten

Uitleg
Glas vormt de zwaktste schakel in de schil van 
het appartment. Ook met gewoon dubbel glas. 
Het moderne HR++ glas isoleert ruim 2x beter
dan het ouderwetse dubbel glas. Dat betekent
minder warmteverlies en minder kouval bij de 
ramen. Isolerend glas is een goede manier om 
het wooncomfort van de woning te verhogen.

Vraag vrijblijvend een offerte aan via:
www.regionaalenergieloket.nl

Tip! Combineer periodiek onderhoud zoals schilderwerk met het vervangen van glas. Zo bespaar je op de 
kosten van een steiger.  



Dakisolatie

Thema: 

Besparen op:

Aanschaf:

Investering:

Energiebesparing:

Flink besparen op de stookkosten

Verhoog de behaaglijkheid in huis

Goed te combineren met dakonderhoud

Isoleren

Gasrekening

Samen met de VvE

€4.000 - €5.000

20-30% stookkosten

Uitleg
Warme lucht stijgt. Dat betekent dat bij een 
niet goed geïsoleerd dak veel warmte verloren 
gaat. De kachel moet daardoor hard werken 
om de woning op temperatuur te houden. Een 
dak kan zowel via de binnen- als de buitenzijde 
worden geïsoleerd. Vaak wordt dakisolatie 
gecombineerd met dakrenovatie of 
onderhoud. Ook de combinatie met een groen 
dak of zonnepanelen bekijken. 

Vraag vrijblijvend een offerte aan via:
www.regionaalenergieloket.nl

Tussenvloer isoleren

Thema: 

Besparen op:

Aanschaf:

Investering:

Energiebesparing:

Minder warmteverlies naar boven

Geluidswerend

Isoleren

Gasrekening

Individueel

€1.500 - €1.800 (o.b.v. 10m2)

Afhankelijk van situatie 

Uitleg
Er wordt in de holle ruimtes in het plafond een 
laag cellulose ingeblazen. Dit zijn 
geïmpregneerde papiervlokken die zowel 
thermisch als akoestisch isoleren. Een laag van 
20 cm zorgt voor een naadloze laag 
isolatiemateriaal. Het levert een demping op 
van geluid van boven. 

Vraag vrijblijvend een offerte aan via:
www.regionaalenergieloket.nl



Vraag vrijblijvend een offerte aan via:
www.regionaalenergieloket.nl

(Hybride) Warmtepomp

Thema: 

Besparen op:

Aanschaf:

Investering:

Energiebesparing:

Elektrisch verwarmen

Flinke besparing mogelijk op de gasrekening

Voorwaarde: goed geïsoleerde woning en 
vloerverwarming

Duurzaam verwarmen

Gasrekening

Individueel

€3.500 - €8.000

Situatieafhankelijk

Uitleg
De warmtepomp vormt een duurzaam 
alternatief voor de gasgestookte HR-ketel. Hij 
werkt op elektriciteit en heeft een hoog 
rendement. Het is wel belangrijk dat de woning 
goed geïsoleerd is en met een lage 
temperatuur, via bijvoorbeeld vloerverwarming, 
wordt verwarmd. Anders is een warmtepomp 
(nog) geen interessante maatregel. 

Infraroodverwarming

Thema: 

Besparen op:

Aanschaf:

Investering:

Energiebesparing:

Lokaal elektrisch verwarmen

Goed te reguleren

Geeft direct warmte af

Duurzaam verwarmen

Gasrekening

Individueel

€300 - €700 (per paneel)

Meestal niet

Uitleg
Infraroodpanelen geven infraroodstraling af. 
Het voelt zeer vergelijkbaar aan als direct 
zonlicht. Het is een prettige vorm van warmte. 
Ze verwarmen de ruimte op een andere 
manier dan de gebruikelijke radiatoren met 
warm CV water. Infrarood panelen verbruiken 
elektriciteit in plaats van gas. Ze zijn makkelijk 
te plaatsen en met name handig in weinig 
gebruikte ruimtes als lokale bijverwarming. 

Vraag vrijblijvend een offerte aan via:
www.regionaalenergieloket.nl

Let op! Een warmtepomp haalt zijn energie net als een airco uit de buitenlucht. Er moet dus ruimte zijn 
voor een buitenunit. Binnen moet er ruimte zijn voor een boilervat om de warmte op te slaan.



Vind via het internet snel een project bij jou in de buurt!

Zonnepanelen op 
collectief dak

Thema: 

Besparen op:

Aanschaf:

Investering:

Energiebesparing:

Duurzame energie van de zon

Samen inkopen, maar op een ander dak

Profiteer van belastingvoordeel

Duurzaam Opwekken

Elektrarekening

Samen met de VvE

€4.000 - €5.000 (10-14 panelen)

2.500 kWh – 3.500 kWh

Uitleg
Heb je geen geschikt dak voor zonnepanelen? 
Dan kan meedoen met verschillende 
collectieve projecten. Zo kan je toch profiteren 
van zonne-energie. De belastingdienst heeft 
een regeling in het leven geroepen zodat 
iedereen rendabel kan investeren in de zon. Er 
zijn vele energie coöperaties in het land actief 
die dergelijke projecten organiseren. 

Vraag een onafhankelijk advies aan over zonnepanelen bij VvE belang: 
www.vvebelang.nl

Zonnepanelen eigen dak

Thema: 

Besparen op:

Aanschaf:

Investering:

Energiebesparing:

Duurzame energie van de zon

Bespaar op de elektriciteitsrekening

Op eigen dak of andermans dak

Duurzaam Opwekken

Elektrarekening

Samen met de VvE

€4.000 - €5.000 (10-14 panelen)

2.500 kWh – 3.500 kWh

Uitleg
Zonnepanelen zetten zonlicht om in stroom. 
Via een omvormer wordt de opgewekte 
stroom omgezet naar bruikbare elektriciteit. 
Voor een VvE komt er bij de aanschaf van 
zonnepanelen meer kijken dan voor een 
individueel huishouden. Daarnaast is het niet 
overal toegestaan zonnepanelen te plaatsen. 
Ga bij je gemeente na welke eisen er gelden.



Meer weten? Ga naar www.regionaalenergieloket.nl

Nieuwe HR-ketel

Thema: 

Besparen op:

Aanschaf:

Investering:

Energiebesparing:

Hoog rendement

Efficiënt warmte opwekken

Efficiënt verwarmen

Gasrekening

Individueel

€1.500 – 2.000

10-15% op de stookkosten

Uitleg
Een moderne HR-ketel heeft een hoog 
rendement. Daardoor bespaart dit jaarlijks geld
op de energierekening. Houdt u er wel 
rekening mee dat alle woningen in 2050 
aardgasvrij moeten zijn. Als uw huidige cv-ketel 
aan vervanging toe is, is het handig om alvast 
na te denken over duurzame alternatieven 
zoals een warmtepomp.

Meer weten? Ga naar www.regionaalenergieloket.nl

Cv-optimalisatie

Thema: 

Besparen op:

Aanschaf:

Investering:

Energiebesparing:

Verhoog het rendement van uw ketel

Voorkom onnodige verspilling

Controle op de cv-installatie

Efficiënt verwarmen

Gasrekening

Individueel

€250

5-10% op de stookkosten

Uitleg
Door de centrale verwarming in huis te 
optimaliseren kunt u aardig wat geld besparen. 
Veel ketels staan namelijk op 
fabrieksinstellingen afgesteld, en niet op basis 
van uw specifieke woning. Een installateur kan 
de ketel binnen 2 uur voor u inregelen, zodat u 
een goede balans behaalt tussen comfort en 
rendement. 



Meer weten? Ga naar www.regionaalenergieloket.nl

Thermostatische 
radiatorkraan

Thema: 

Besparen op:

Aanschaf:

Investering:

Energiebesparing:

Voorkom onnodige stookkosten

Reguleer de warmte per vertrek

Efficiënt verwarmen

Gasrekening

Individueel

€250

0-5% op de stookkosten

Uitleg
Een thermostatische radiatorkraan regelt de 
toevoer van warm water naar uw radiator. Dit
gaat op basis van de daadwerkelijke
temperatuur in de ruimte. Zo kunt u per ruimte
de gewenste temperatuur instellen en zo de 
warmte reguleren. 

Meer weten? Ga naar www.regionaalenergieloket.nl

Slimme thermostaat

Thema: 

Besparen op:

Aanschaf:

Investering:

Energiebesparing:

Slim verwarmen

Inzicht in verbruik en kosten

Op afstand te bedienen

Efficiënt verwarmen

Gasrekening

Individueel

€250

0-5% op de stookkosten

Uitleg
Met een slimme thermostaat krijgt u vat op de 
energierekening. U krijgt inzicht op het verbruik
en kunt daar op bijsturen. Vaak kunt u met de 
slimme thermostaat ook de ketel op afstand
aan- en uitzetten. Zo verhoogt u het comfort 
en verlaagt u de rekening. 


