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Stap voor stap naar
energieneutraal wonen
Jörgen van Delft uit Middelburg heeft de afgelopen tien jaar zijn huis langzaam maar zeker
aangepast, waardoor hij nu stroom teruglevert én een veel comfortabeler huis heeft. Alles wat
hij bespaarde op zijn energierekening heeft hij direct apart gelegd, om dat weer te kunnen
investeren in extra maatregelen. Nu spaart hij nog voor een warmtepomp.
Jörgen woont ruim tien jaar buiten het stadcentrum van Middelburg in een doorzonwoning uit
1973, in het midden van een blok van acht woningen. Hij woont er alleen. Direct vanaf het begin
heeft hij stukje bij beetje aanpassingen gedaan om de woning energiezuiniger te maken, om zo
uiteindelijk een energieneutrale woning te realiseren.

Isolatie aan binnenkant

Na een informatieavond van de gemeente Middelburg, besluit Jörgen gebruik te maken van de
subsidiemogelijkheid die er op dat moment is en het Nul op de Meter team van Zeeuwse bedrijven,
dat particulieren adviseert en de uitvoering kan doen. De Architecten Alliantie uit Goes meet
vervolgens zijn hele huis door en berekent welke aanpassingen er nodig zijn om te komen tot
Nul op de Meter. “Uit de meting kwam naar voren dat de aanwezige spouwmuur- en vloerisolatie
niet afdoende was en dat ook de voordeur vervangen moest worden om op Nul op de Meter uit te
komen.” Bouwgroep Peters uit Middelburg is vervolgens aan de slag gegaan en heeft de gevels aan
de binnenkant geïsoleerd (dit is goedkoper dan aan de buitenzijde), de kruipruimte voorzien van
waterdicht zeil en heeft Tonzonisolatie (luchtkussens in de kruipruimte) onder de vloer bevestigd.
Een paar jaar eerder had hij zelf al nieuwe kozijnen met HR++ glas aan laten brengen.

Ventilatiesysteem

Het Zeeuws Energieakkoord is door de Zeeuwse gemeenten,
Provincie Zeeland, Enduris, Waterschap Scheldestromen
en Impuls Zeeland opgericht om uitvoering te geven aan
het Klimaatakkoord van Parijs. Zeeland heeft besloten om
in de gebouwde omgeving eerst aan de slag te gaan met
energiebesparing, o.a. door ﬂink te gaan isoleren. Ook uw
woning verduurzamen? Meer informatie vindt u bij Duurzaam
Bouwloket en Energiek Zeeland.

Regeling Reductie Energie-subsidie: tot 31 maart 2021 kunt
u via het Duurzaam Bouwloket een voucher ontvangen voor
eenvoudige energiebesparende maatregelen.
Kijk op www.DuurzaamBouwloket.nl en vul de naam van uw
gemeente in. Daarna kunt u via de site een gratis RRE-voucher
ontvangen.
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“Peters werkte samen met installateur ITN uit Nieuwdorp, die een ventilatiesysteem met een
WTW-unit (warmteterugwinningssysteem) heeft geïnstalleerd. Dit is belangrijk als er ﬂink wordt
geïsoleerd. Dit systeem verwarmt schone van buiten aangevoerde lucht door de afgevoerde
vervuilde binnenlucht zonder deze met elkaar te vermengen. Zo wordt de woning goed
geventileerd en is de woning comfortabel warm. Je kan duidelijk merken dat het vochtgehalte is
afgenomen en er geen schimmelvorming meer optreedt, dat is een duidelijk voordeel. “ Daarnaast
zijn er lage watertemperatuur radiatoren (LTV) geplaatst, die nodig zijn als je, zoals Jörgen, van
plan bent om een warmtepomp te nemen.
Naast energiebesparende maatregelen heeft hij geïnvesteerd in energieopwekking door
zonnepanelen en een zonneboiler te installeren (een zonneboiler vangt zonne-energie op en
verwarmt het boilerwater). Om in de toekomst energieneutraal te kunnen zijn, heeft hij in zijn
nieuwe keuken geen gasaansluiting meer genomen, hij kookt nu op inductie, dat bevalt goed.

Advies aan anderen

Jörgen geeft aan tevreden te zijn met de investeringen in zijn woning van de afgelopen tien
jaar. Het comfort is erg verbeterd en het verlies aan ruimte door de dikkere binnenmuren is hem
meegevallen. “Als je gaat voor Nul op de Meter, dus als je zelfvoorzienend wilt zijn, dan is het
handig om een stappenplan te maken qua energiebesparing en qua budget, waarbij je begint met
isoleren. Richt je vooral op isoleren, hoe minder energie je verspilt, des te minder heb je nodig.”

Meer weten over het Zeeuws Energieakkoord?
Kijk online op www.zeeuwsenergieakkoord.nl

‘Een uitdaging waarbij
						ik me thuis voel’’
De ondertekening van het Parijse klimaatakkoord is
alweer bijna vijf jaar geleden. De 28 EU-lidstaten spraken
toen met elkaar af dat de EU in 2030 minimaal 40%
minder CO2 moet uitstoten. Nederland werkt aan 49%
minder uitstoot en de Provincie Zeeland werkt daar hard
aan mee.
Gedeputeerde Dick van der Velde heeft ruimtelijke ordening, waaronder wonen, in zijn portefeuille. “Aandacht voor wonen is een
mooi aspect van mijn werk. Wonen raakt mensen direct. Bovendien
is het een beleidsterrein dat iedereen raakt. Het is belangrijk dat
mensen geriefelijk kunnen wonen in een woning die naar hun zin
is. Als Provincie moeten we voorzien in die woningbehoefte. We
moeten zorgen voor voldoende, geschikte woningen die voldoen
aan de duurzaamheidseisen. Dat is een uitdaging, waarbij ik me
goed thuis voel.”
De Europese opgave van een forse verduurzaming impliceert
Foto: Jan Kees de Meester
volgens Van der Velde niet alleen dat we ‘van het gas af moeten’.
“Bij particuliere woningen denk ik allereerst aan isoleren en Financiële ruimte voor woningeigenaren
andere, relatief eenvoudige energiebesparende maatregelen. Als
Provincie hebben we een aantal instrumenten in handen om de De gedeputeerde wijst in dit verband onder andere op de Energieparticuliere woningbezitter daarbij financieel te ondersteunen.”
bespaarlening Zeeland. Deze regeling biedt woningeigenaren een
aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen
in of aan het eigen huis te kunnen financieren. Leningen hiervoor
zijn tegen een laag rentetarief beschikbaar, namelijk 0,5 tot 0,7
procentpunt lager dan de reguliere rentetarieven. “Daarnaast is er
de Provinciale Impuls Wonen”, legt Van der Velde uit. “Dit is een
subsidieregeling voor huizenbezitters die hun oude woning willen
slopen, samenvoegen of drie of meer aaneengesloten rijwoningen
toekomstbestendig willen maken. Hiervoor is 1 miljoen euro per
jaar beschikbaar. Het aantal aanvragen, óók van particulieren, is
groot. We voorzien dus duidelijk in een behoefte.”
Tot slot wijst Van der Velde op de inspanningen van de Provincie
OF VERDUURZAAM JOUW EIGEN WONING
om aannemers en installateurs bij te praten en bij te spijkeren
op het gebied van verduurzaming. Noemenswaard is volgens Van
der Velde ook de inspanning van het kabinet om de woningmarkt
vlot te trekken. Hiervoor is de komende jaren twee miljard euro
beschikbaar, vooral voor grote nieuwbouwprojecten. Daarnaast is
er op de rijksbegroting 450 miljoen euro extra vrijgemaakt voor
een woningbouwimpuls voor vervangen, vernieuwen en verduurzamen, vooral van particuliere woningen. Die laatste regeling is
voor Zeeland heel interessant.

BOUW JOUW
ENERGIEZUINIGE

droomhuis!

Afhankelijk van ieders bereidheid

PROFESSIONEEL
BETROKKEN
KLANTGERICHT
T 0113 61 55 00 | INFO@FRAANJE.COM | WWW.FRAANJE.COM

Volgens Van der Velde zijn deze regelingen een belangrijke stap,
maar staat of valt het succes ervan met de bereidheid van woningeigenaren om er iets mee te doen. “We kunnen het pad naar verduurzaming zo soepel mogelijk maken en woningeigenaren de
hand reiken, maar we kunnen niemand verplichten. Om die reden is
er voor ons en voor de Zeeuwse gemeenten ook een rol weggelegd
om de bewustwording te versterken. We ondersteunen daarvoor
het Platform Energiek Zeeland om Zeeland samen energieneutraal
te maken. Particuliere belangstellenden kunnen zich via die website aanmelden en zo inzicht krijgen in mogelijke verbeteringen en
besparingen. Mijn advies: doe dat vandaag nog.”
de zeeuwse duurzaamheidskrant 2021
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We blijven
lekker
opgewekt!
De positieve energie van Zeeland
Energie die we bij DELTA graag geven. Bijvoorbeeld met exclusieve
korting als je via ons een cv-ketel, warmtepomp of zonnepanelen
huurt of koopt van Saman Groep. Maak kennis met de Duurzame
DELTA Deals! Samen maken we Zeeland
steeds duurzamer.

deltaenergie.nl/duurzamedeals
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‘Met de RRE kunnen
				woningeigenaren verduurzamen’
Joost de Goffau is wethouder bij de gemeente Goes.
Naast ruimtelijke ordening en volkshuisvesting heeft
hij onder andere het energie- en klimaatbeleid in zijn
portefeuille. De ambitie van zijn gemeente is duidelijk: energieneutraal zijn in 2045. Om dat te realiseren zijn nog veel stappen nodig, zo realistisch is
hij. Maar hij weet óók dat ook kleine stappen zinvol
zijn, want alle beetjes helpen. Om die reden benut hij
iedere kans om te wijzen op de mogelijkheid om een
RRE-voucher aan te vragen. “Het is gratis, dus maak
er gebruik van.”
In het Klimaatprogramma 2019-2022 van de gemeente Goes staat:
Hier in Goes doen we, waar in Parijs alleen over werd gepraat. Wethouder Goffau onderstreept dit eens te meer. Met dien verstande
dat de gemeente Goes daarbij, vanuit het Zeeuws Energieakkoord
optrekt met andere overheden, bedrijven en inwoners. “Zelf het
goede voorbeeld geven is belangrijk. Zo besteden we veel aandacht
aan verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. We kiezen voor
isolatie, zonnepanelen en soms zelfs nieuwbouw als opknappen van
bestaande panden te weinig oplevert.”

Bereidheid woning verduurzamen
Op de vraag of de ambities uit het Zeeuws Energieakkoord voldoende
leven bij de Zeeuwen antwoordt De Goffau zowel ja als nee. Hij
verduidelijkt: “Ik zie dat mensen bereid zijn om aanpassingen aan
hun woning te doen, zoals het plaatsen van zonnepanelen of kiezen
voor een warmtepomp. Zeker als hiervoor subsidies beschikbaar zijn
en de effecten voelbaar zijn in de eigen portemonnee. Daarnaast
vergroot verduurzaming vaak merkbaar het wooncomfort. Dit is ook
een aantrekkelijke kant van bijvoorbeeld isoleren. Het wordt lastiger
als we het hebben over zaken als ‘over zoveel jaar van het gas af zijn’.
Dat is voor veel mensen nog een ‘ver van mijn bed show’. We zijn
allemaal sterk subsidiegedreven. Om zaken voor elkaar te krijgen
is dat een belangrijk gegeven: een financiële impuls werkt. Maar
natuurlijk kunnen we mensen nergens toe verplichten; er moet
sprake zijn van intrinsieke motivatie om bij te dragen aan klimaatverbetering.”

Vouchers om eerste stap te zetten
De Goffau is enthousiast over één van de maatregelen vanuit het
Rijk, te weten de Regeling Reductie Energiegebruik, gericht op
reductie van de CO2 uitstoot bij koopwoningen. Daarmee willen
de Zeeuwse gemeenten samen met alle woningeigenaren die een
RRE voucher aanvragen een bijdrage leveren aan de CO2 reductie
van 10.000 ton per jaar. “In Zeeland is sprake van een achttal (maatwerk) trajecten. Als je een eigen woning bezit in Zeeland, kun je
eenmalig een RRE voucher aanvragen via duurzaambouwloket.nl.
De vouchers die hiervoor beschikbaar zijn, leveren direct iets op.
Sommige trajecten worden hierdoor zelfs helemaal kosteloos, voor
andere is het een mooi steuntje in de rug. Ik raad daarom elke
Zeeuwse woningeigenaar aan om deze makkelijke subsidie aan te
vragen via de website van het Duurzaam Bouwloket. Dit kan nog tot
eind maart en het levert altijd wat op!”
Kijk voor informatie op www.duurzaambouwloket.nl/zeeland
de zeeuwse duurzaamheidskrant 2021
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Nieuw in ons assortiment:
kunststof kozijnen en deuren.
Kom langs in onze vernieuwde showroom en
maak kennis met de 5 kernwaarden van onze
kunststof kozijnen en deuren.

Duurzaam * veilig * energiezuinig
* isolerenD * onDerhouDsvrienDelijk

Direct
besparen
Perfect geïsoleerde kozijnen en beglazing

In onze showroom kunt u zelf
de inbraakveiligheid van
onze Gayko kozijnen testen.
Nu ook: rolluikeN eN
screeNs op zoNNe-eNergie

Achterweg 8 • Biervliet
Tel. 0115 482383
www.hogazon.nl
biervliet@hogazon.nl
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‘Kopen of verbouwen?
					Pak verduurzaming mee!’
Het verduurzamen van woningen is een opgave waar we
gezamenlijk voor staan. Om die reden nemen André Schog
en zijn collega’s van Zuiver Financieel dit altijd mee in
hun hypotheekadviesgesprekken. “Onder de naam ZuiverGroen gaan we graag de uitdaging aan om de energietransitie te helpen realiseren. Dit komt onze samenleving ten
goede, maar is ook interessant voor individuele huizenbezitters. Veel energiebesparende voorzieningen betalen
zich uit. Bovendien stijgt de waarde van je woning. Wij zijn
er zelfs van overtuigd dat de energielabels een belangrijk
zoekcriterium worden op de huizenwebsite Funda.”

Welke maatregelen nemen
Natuurlijk heeft André vooral verstand van hypotheken en verzekeren, maar hij gaat graag in gesprek over mogelijke verduurzamingsmaatregelen. “Aan de hand van de duurzaamheidsprofielen
die er voor iedere woning zijn, bekijken we welke maatregelen
interessant kunnen zijn. Zo weten we dat het belangrijk is om de
buitenschil op orde te hebben, met dubbele of triple beglazing
en goede vloer-, wand- en dakisolatie. Onderzoek van de ING wijst
uit dat deze maatregelen zich ook echt terugbetalen. Overigens,
vanaf komend jaar wordt de aanschaf van een nieuwe HR-ketel
niet meer als energiebesparende voorziening beschouwd. De overheid gaat er inmiddels van uit dat dit de standaard is.”

Iedereen met een eigen huis kan kiezen voor verduurzaming. De
Bestaande woning verduurzamen
ervaring van André leert dat met name de koop van een nieuwe
woning en de verbouwing van de bestaande woning twee
Wie niet verhuist en niet verbouwt, maar toch wil verduurzamen,
logische momenten zijn om daarmee aan de slag te gaan. “Wie een
doet er verstandig aan de kosten van de verhoging van de hypowoning koopt, gaat meestal toch wat zaken aanpakken. Dan kunnen
theek serieus af te wegen tegen de investeringskosten. “Dit is niet
de aanpassingen met het oog op verduurzaming daarin mooi meegenomen worden. Dat geldt ook voor verbouwingen.”

Financiële prikkels
De overheid stimuleert verduurzaming. Om die
reden is die keuze financieel extra aantrekkelijk
gemaakt, legt André uit. “Wie minimaal een jaarinkomen heeft van 33.000 euro kan voor 9.000 euro
investeren in energiebesparende maatregelen
aan de woning, zonder inkomenstoets. Dit bedrag
kan oplopen tot een extra lening van 25.000 euro,
zonder dat dit ten koste te gaat van de beschikbare financiële ruimte voor de aanschaf van de
woning of andere bouwkundige aanpassingen.”
André vertelt dat de woningkopers die nog geen
idee hebben van de maatregelen die ze willen gaan
nemen, kunnen kiezen voor een energiebespaarbudget. “In feite staat het geld voor de
verduurzaming dan in depot bij de hypotheekverstrekker. Zodra je de maatregelen neemt, kun je
het van daaruit financieren.”
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aag ons naar gunstige financieringsmogelijkheden voor het
rduurzamen van je woning. Zuiver Financieel is specialist en gaat
aag vrijblijvend met je in gesprek.

UIVERFINANCIEEL.NL/ZUIVERGROEN
Vraag ons naar gunstige ﬁnancieringsmogelijkheden

voor het verduurzamen van je woning.
Zuiver Financieel is specialist en gaat graag vrijblijvend met je in gesprek.

ZUIVERFINANCIEEL.NL/ZUIVERGROEN
Goes Westhavendijk 13 | T 0113 700 219
Zierikzee Manhuisstraat 3 | T 0111 411 229
Contact info@zuiverﬁnancieel.nl

altijd lonend”, aldus André. Gelukkig kan hij ook deze woningbezitters van dienst zijn, namelijk met de Energiebespaarlening van
het Nationaal Warmtefonds: een lening tegen aantrekkelijke voorwaarden, waarmee particuliere woningbezitters de verduurzaming
van hun huis kunnen financieren. “Ook kunnen wij kredieten
verstrekken voor de financiering van verduurzaming. Een krediet
heeft een hogere rente, maar kent geen afsluitkosten en heeft een
kortere looptijd. Hierdoor kan dit een interessante oplossing zijn.”

Subsidiemogelijkheden onderzoeken
Tot slot wijst André op de mogelijkheid van subsidie. “De (lokale)
overheid stelt diverse subsidies ter beschikking voor het verduurzamen van woningen. De beschikbare subsidies kunnen soms snel
wisselen en voor elke subsidie gelden andere regels. Wij nemen de
meest actuele regelingen mee in ons advies.”
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GROOTS INGEKOCHT, GROOT VOORDEEL!
Steeds meer woningeigenaren kiezen voor zonnepanelen.
Heeft u ze al op uw dak? Met zonnepanelen wekt u door

ONTDEK ONZE ZONNEPANELEN

middel van zonlicht gratis stroom op. Dat scheelt al snel
honderden euro's per jaar op uw energierekening. Begin
vandaag nog met het verduurzamen van uw woning
met zonnepanelen! Wij hebben groots ingekocht en
daar plukt u de vruchten van. In deze Saman Palletactie
bieden wij u zonnepanelen nu extra goedkoop aan.
Bestel uw zonnepanelen direct in onze webshop of vraag
een vrijblijvende offerte aan en ontdek hoeveel u kunt
besparen.

Bespaar € 710 per jaar*
10 SunPower P3 zonnepanelen
325 Wp

€ 3.470 *
Incl. monta

ge

✓ Ideaal voor huishoudens met 2-3 personen
✓ Incl. Solis omvormer en online monitoring
✓ Gratis afhandeling BTW teruggaaf
✓ Opbrengst circa 3.085 kWh / jaar
✓ 25 jaar volledige servicegarantie
✓ Eén jaar gratis SunData
Terugverdientijd incl. installatie: 4,9 jaar

Zonnepanelen op uw dak,
zonder investering vooraf?

Door zonnepanelen te huren, bespaart u tot honderden euro's
per jaar op uw energiekosten. U huurt zonnepanelen voor een
vast maandbedrag, inclusief onderhoudskosten. De installatie
kunt u bovendien tussentijds altijd overnemen zonder
meerkosten. Vraag naar de mogelijkheden!

Vraag een offerte aan of bestel direct via
samangroep.nl/zonnepanelen

Bespaar € 753 per jaar*
10 Jinko Solar zonnepanelen
345 Wp

✓ Ideaal voor huishoudens met 2-3 personen
✓ Incl. Solis omvormer en online monitoring
✓ Gratis afhandeling BTW teruggaaf
✓ Opbrengst circa 3.275 kWh / jaar
✓ 12 jaar productgarantie

*
Prijzen zijn incl. montage, na aftrek van BTW en na verrekening van forfait. De
terugverdientijd is berekend op basis van de huidige energieprijs van € 0,23 per
kWh. Onze algemene voorwaarden en voorwaarden voor montage vindt u onder
het product op www.samangroep.nl/zonnepanelen.

✓ Eén jaar gratis SunData
Terugverdientijd incl. installatie: 4,1 jaar

SAMANGRO E P.NL
100 jaar kennis en ervaring
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€ 3.112 *
Incl. monta
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Duidelijk Duurzaam Dakotech!
Kunststof kozijnen en deuren
zijn altijd een duurzame keuze!
Wij leveren en monteren deuren, dakkapellen & kozijnen
van de hoogste kwaliteit. Wij staan garant voor hoge
betrouwbaarheid en uitstekende service. Ons eigen team
ervaren monteurs zijn vakmensen met 2 rechter handen.
Wij werken snel, netjes en laten geen rommel achter.
Koop uw kunststof ramen, deuren en dakkapellen bij de
erkende specialist! Vraag direct de gratis brochure aan,
bel 0113 - 60 31 48 of kijk op dakotech.nl
Goede keuze
Energiezuinig,
veilig en goed
geïsoleerd!

Vraag de gratis brochure aan!

Van kluswoning tot droomhuis,
geen uitdaging is voor ons te groot!
BuKo Vastgoed BV is gespecialiseerd in het opknappen van
woningen. Wij kopen verouderde panden op en renoveren
en verduurzamen ze naar de eisen van deze tijd.

Wij zijn
naar pa op zoek
we nieuwnden waar
kunnen leven in
blazen!

A ankoop V erbouwen V erduurzamen V erkopen
Klus- of opknapwoning?
Wij kopen uw woning
zonder voorwaarden!
 direct verkocht
 geen ontbindende voorwaarden
 ongeacht staat van de woning
 geen makelaarskosten
 direct zekerheid
 snelle oplevering mogelijk
 u bepaalt de opleverdatum

BuKo Vastgoed BV
Westhavendijk 13-A
4463 AD Goes
info@bukovastgoed.nl
0113 405 026

www.bukovastgoed.nl
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Is uw woning al voorzien van
vloerisolatie, dakisolatie & spouwmuurisolatie?
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ISOLEREN = BESPAREN!

jaar
garantie!

SPOUWMUURISOLATIE
Spouwmuurisolatie is een eenvoudige manier van energie besparen met een
hoog rendement. Woningen van voor 1975 zijn bij de bouw nog niet voorzien van
spouwmuurisolatie. Via kleine gaatjes, die in de voeg geboord worden, wordt de
isolatie aangebracht. Binnen een dag geregeld zonder overlast. De isolatie zorgt voor een
comfortabelere woning en een lagere energierekening.

VLOERISOLATIE
Woningen van voor 1980 zijn nog niet voorzien van vloerisolatie. Vloerisolatie zorgt ervoor
dat uw vloer warmer aanvoelt. Ook wordt de woning minder vochtig. Via de kruipruimte
wordt de isolatie aangebracht. De uitvoering is binnen een dag geregeld.
Vloerisolatie zorgt voor een comfortabelere woning en een beter leefklimaat.

DAKISOLATIE
De meeste warmte in de woning gaat verloren via het dak. Daarom is dakisolatie een goede
manier van besparen op uw energierekening. Aan de binnenzijde van het dak wordt het
isolatiepakket aangebracht. De uitvoering is binnen 1 à 2 dagen geregeld. Dakisolatie zorgt
voor een verhoogd comfort zowel in de zomer als in de winter en voor een lagere energierekening.

Maak nú een afspraak en verduurzaam uw woning!
land! Ambachtsweg 5 | 4458 DA ’s Heer Arendskerke
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0113 724 999
info@ISOenergy.nl

WWW.ISOENERGY.NL
ISOENERGY, DÉ SPECIALIST IN NA-ISOLATIE
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‘Werken aan duurzaamheid
			 kan alleen met duurzame producten’
“Wie je ook spreekt, telkens hoor je dat isolatie
de eerste en meest eenvoudige stap is om geld te
verdienen. Pas als de buitenschil van een woning op
orde is, kun je technische installaties zoals zonnepanelen of een warmtepomp gaan overwegen. We
zien om die reden dat steeds meer woningeigenaren
ervoor kiezen om te starten met vloer-, dak- en/of
spouwmuurisolatie. Een slimme keuze! Dat merk je
in je portemonnee en aan het wooncomfort in huis.”
Het enthousiasme waarmee Elmer van Gurp, directeur-eigenaar
van ISOenergy in ’s Heer Arendskerke praat over zijn werk en zijn
bedrijf is aanstekelijk. Al ruim zes jaar is ISOenergy gespecialiseerd
in hoogwaardige na-isolatie. De belangstelling hiervoor neemt
alleen maar toe. “Door corona zitten we massaal thuis. Meer dan
ooit merken we de gebreken aan ons huis. Denk aan onaangename
tocht op een zolder- of slaapkamer tijdens een Zoommeeting of aan
de koude voeten terwijl je werkt aan de keukentafel. Bovendien, we
zitten niet alleen meer thuis, maar veel mensen hebben ook meer
te besteden. Met het vakantiegeld kun je niet op vakantie en op
de bank levert het niets op. En dat terwijl de investering in isolatie
direct rendeert. Spouwmuurisolatie verdien je binnen drie tot vijf
jaar terug, datzelfde geldt voor dakisolatie. Vloerisolatie heeft vooral effect op het wooncomfort, maar in combinatie met spouwmuurisolatie is ook deze investering in maximaal zes jaar terugverdiend.”

Bewustwording
Elmer ziet dat de bewustwording rondom duurzaamheid sterk
toeneemt. “Vijf jaar terug moesten we woningeigenaren vaak de
noodzaak en meerwaarde van isolatie nog uitleggen. Dankzij tal van
overheidscampagnes is iedereen daar nu wel van overtuigd: energiezuinig en duurzaam wonen start met goede isolatie. De vraag die
nu aan orde is, is waar vind je goede isolatie? Huizenbezitters die
op internet een tiental offertes aanvragen, krijgen naar mijn idee
nooit het beste advies. De prijs oogt wellicht aantrekkelijk, maar of
je er écht blij van wordt, is maar de vraag. Wij zetten sinds de start
van ISOenergy sterk in op kwaliteit, zowel van onze producten als
van onze dienstverlening. Dit betekent dat wij altijd eerst ter plekke kijken en eerlijk zijn over de mogelijkheden, maar ook over de
onmogelijkheden. Pas daarna maken we een offerte. Dat is dus altijd
persoonlijk maatwerk.”

(Samen) Werken aan duurzaamheid
Bij ISOenergy werk je in een jong team. Samen met je collega’s verzorg je de vloer-, dak- en/of spouwmuurisolatie bij
particuliere woningen. Of je werkt samen aan grote projecten
van gerenommeerde woningbouwcorporaties of aannemers. In
onze buitendienstploeg is plaats voor nieuwe monteurs. Heb je
twee rechterhanden en een positieve instelling? Dan leiden we
je graag op! Je krijgt bovendien een prima salaris en wil je bij
ons blijven werken, dan zijn er volop doorgroeimogelijkheden.

Interesse? Stuur je motivatie naar info@isoenergy.nl.
Tip! Laat ook je (klein)kinderen dit lezen!

Excellente CO2 footprint
Kwaliteit betekent wat betreft Elmer ook kiezen voor de beste
producten. “Om nog duurzamer te kunnen werken, werken we uitsluitend met AddGreen. Dit is na-isolatie materiaal dat voor een
belangrijk deel bestaat uit biobased grondstoffen, zoals bionafta en
biogas. Dit is verkregen uit organisch afval of plantaardige oliën.
Hiermee voegen we letterlijk een stukje groen toe aan onze isolatie.
Bovendien heeft AddGreen een gunstige CO2-footprint. Een slimme
keuze dus voor iedereen die bewust kiest voor duurzame, hernieuwbare energiebronnen én onze hoogwaardige kwaliteit.”

Buitengevelisolatie
AddGreen is een aansprekend voorbeeld van de manier waarop ISOenergy de markt voor isolatieproducten volgt. Een volgende nieuwe
stap wordt naar verwachting de introductie van buitengevelisolatie voor woningen met steensmuren, eensteensmuren dus,
zonder spouw. “Hierbij brengen we onze isolatie aan de buitenzijde van de woning aan. Dit werken we vervolgens af met fraaie
steenstrips”, legt Elmer uit.

Klaar voor de toekomst
Wie in Zeeland rondkijkt, ziet de fraaie zwart/groene auto’s van ISOenergy veelvuldig rondrijden. Het is tekenend voor de groei die het
bedrijf doormaakt. “We weten steeds meer particulieren te bereiken,
maar ook woningcorporaties en aannemers weten ons te vinden
voor grote renovatieprojecten. In het projectmatige werk ligt onze
focus sterk op het ontzorgen van onze partners: van sloopwerk tot
schilderwerk en alles er tussenin”, legt Elmer uit.
Hij vervolgt: “Vorig jaar zomer is mijn compagnon gestopt en het
team is in de afgelopen maanden flink uitgebreid. We werken veel
met jonge mensen, dat maakt enorm veel energie los. Ons nieuwe,
moderne pand op bedrijventerrein Eindewege gaan we komende
zomer nog verder uitbreiden. Ook in ons team is nog plaats voor
nieuwe aanpakkers. Uit alles blijkt dat we de toekomst duurzaam en
vol vertrouwen tegemoet gaan.”
de zeeuwse duurzaamheidskrant 2021

11

Bouwkundig adviesbureau

Uw tochtende GARAGEDEUR beu?

DE BRAAL

Standaard op onze deuren:

angle-right

Bouwtechnische keuringen

angle-right

Opleveringskeuring

angle-right

Onderhoudsplanning

angle-right

EPA maatwerkadvies

angle-right

Klachtenonderzoek en bemiddeling

angle-right

Hei inspecties

angle-right

Bouw- en kopersbegeleiding

angle-right

Projecttoezicht

RONDOM DUBBELE RUBBERAFDICHTING
GEÏSOLEERD DEURBLAD, 40 MM DIK
RUBBERAFDICHTINGEN TUSSEN DE PANELEN

angle-right

Bel voor een vrĳblĳvende
showroomafspraak of kĳk op:

WWW.AAPROTEC.NL

Columbusweg 29, Goes / 0113 20 20 49

Reaumurstraat 11a
4532 KJ Terneuzen

www.bouwadviesdebraal.nl

� 0115 - 61 26 04
� info@bouwadviesdebraal.nl

Advertorial Speedheat Zeeland

“Wij zouden
niet meer
anders willen”

Zo’n 3 jaar geleden liet Henk Tazelaar,
oprichter van familiebedrijf De Appelaere, dat
bekend staat om zijn duurzaam geproduceerde fruitsappen, elektrische vloerverwarming
leggen. Vanwege de positieve verhalen die hij
hoorde koos ook Henk voor Speedheat Zeeland

Appelaere.nl
Lager vermogen per meter
Henk: “Binnen ons familiebedrijf
staat duurzaamheid in een hoog vaandel.
Ik heb dan ook bewust gekozen voor
de 1mm dunne vloerverwarming van
Speedheat met een lager vermogen per
meter. Het grote voordeel hiervan is dat
de vloer en de gehele ruimte, snel en veel
gelijkmatiger worden opgewarmd.
De thermostaat kan dan ook al gauw een
paar graden omlaag omdat de temperatuur nog lang hetzelfde blijft. We hebben

Weinig energiekosten
Een ander voordeel vindt Henk dat er
weinig energiekosten zijn, zeker nu na
3 jaar ziet hij dat jaarlijks terug op zijn
energierekening.

Speedheat staat garant voor een topservice,
ook na de installatie. Speedheat Zeeland biedt
deskundig advies voor de beste verwarm
oplossing in uw situatie. Zowel hoofd- of
bijverwarming, nieuwbouw of renovatie,
een enkele kamer of een volledige woning.

Henk: “Dit is al direct vanaf het
begin zo geweest en heeft tot nu toe de
positieve verhalen die wij hadden gehoord alleen maar bevestigd. Wij zijn er

Alles is mogelijk. Met 35 jaar ervaring op het
gebied van elektrische vloerverwarming
ben je verzekerd van een goed product
dat een huizenleven lang meegaat.

erg blij mee en zouden niet meer anders
willen.”

er eigenlijk geen omkijken naar.”
Speedheat Zeeland
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Tel: 0117 - 451 800

www.speedheat.nl

‘11.000 woningen aardgasloos
										in 2050’
“We staan als woningcorporatie voor een enorme opgave.
We hebben ruim 11.000 woningen in beheer op Zuid- en
Noord-Beveland. Het grootste deel van deze woningen
staat er in 2050 nog. Deze moeten dan allemaal aardgasloos zijn. Voor die werkzaamheden hebben we nog circa
30 jaar. Reken dus maar uit hoeveel woningen dat jaarlijks
betreft.”
William Dircken is manager Vastgoedbeheer bij Beveland Wonen.
Zoals hij zelf zegt: een jonge woningcorporatie, maar met een lange
historie. Daarmee doelt hij op de recente fusie van RWS uit Goes
en R&B Wonen uit Heinkenszand. Beveland Wonen heeft een fraai
pand betrokken aan de Livingstoneweg, aan de rand van Goes.
Samen met zijn team zorgt William ervoor dat het bestaande vastgoed aan de kwaliteitseisen blijft voldoen. Dit betekent kortweg
zorgen voor een goede staat van onderhoud. “Vrij uniek is dat we
daarvoor een eigen aannemerij in huis hebben, met ruim twintig
vakmensen en een professionele werkplaats. Dat heeft zeker
meerwaarde. Voor hun werk komen de monteurs achter de voordeur van onze huurders. Zo kunnen zij contacten onderhouden
en de leefbaarheid in de wijk volgen. Daarnaast hebben we
natuurlijk medewerkers voor het plannen en organiseren van
het planmatig onderhoud, bijvoorbeeld het schilderwerk of
voegwerk dat op termijn moet worden uitgevoerd.”

GRATIS & ONAFHANKELIJK ADVIES

ENERGIEZUINIG & COMFORTABEL WONEN

Veel aandacht voor duurzaamheid
Duurzaamheid is een actueel
thema binnen Beveland Wonen.
“We doen veel aan duurzaamheid,
en niet alleen vanuit milieudoelstellingen, maar ook vanuit
de gedachte dat we de woonlasten
voor de huurders zo laag mogelijk
willen houden”, vertelt William.
In dat kader heeft Beveland
Wonen al ervaring
opgedaan met onder
andere circulair bouwen,
biobased materialen en
het gebruik van alternatieve verwarmingssystemen zoals warmte uit
het riool, de bodem en een ijsbuffer als bron voor warmte en koeling.
“We starten dergelijke initiatieven vaak heel kleinschalig. De ijsbuffer
hebben we eerst op kleine schaal toegepast: twee woningen op een
buffer in Goes-West. Pas toen dit voldeed, konden andere woningen
volgen. Zo koelen en verwarmen we 83 nieuwe woningen aan de
Westerschans in Goes volledig met een groot ijsbuffersysteem.”
William vertelt dat deze keuzes niet alleen te maken hebben
met techniek, maar ook een sociale component hebben. Huurders
moeten ervoor openstaan. “Dat klinkt soms makkelijker dan het lijkt”,
legt hij uit. “Neem het hergebruik van materialen. Als bijvoorbeeld
een wastafel kapot is, willen veel mensen een nieuwe. Een volledig
gereinigde, eerder gebruikte wastafel is natuurlijk een betere optie
voor het milieu. Dat vergt echt nog een omslag in denken.”

Gasloze en CO2-neutrale toekomst
De ambitie om alle huurwoningen gasloos en CO2-neutraal te maken
is fors. William benadrukt dat er op verschillende terreinen flinke
uitdagingen liggen. Hij somt op: “Technisch is het uitdagend, omdat
we nog geen zekerheid hebben over de techniek die nodig is. Daarvoor zijn we afhankelijk van de gemeentelijke warmtevisies. Die zijn
nog niet vastgesteld. Dat betekent dat we wel op korte termijn een
begin kunnen maken met het isoleren van de buitenschil van de
woning. Maar we moeten flexibel zijn ten aanzien van de techniek
die wordt gekozen voor het verwarmen en koelen van de woning.
Los van de techniek, kampen we met een krappe arbeidsmarkt voor
technische vakmensen en natuurlijk vergen de aanpassingen ook
financieel het nodige van de corporatie.”

HET ENERGIELOKET VAN DE ZEEUWSE GEMEENTEN
WWW.DUURZAAMBOUWLOKET.NL
INFO@DUURZAAMBOUWLOKET.NL

Huurders enthousiasmeren
Wat dat laatste betreft gaat er ook veel aandacht uit naar de huurders,
vertelt William. Zij moeten immers instemmen met de aanpassingen
aan hun woning. “We kunnen niet verduurzamen zonder stijging
van de huurprijs. Gelukkig kunnen we aantonen dat in vrijwel alle
gevallen de woonlasten gelijk blijven of zelfs dalen omdat de
energiekosten lager uitvallen. De ervaringen van andere huurders
zijn daarbij zeer bruikbaar. Dat geldt voor het financiële plaatje,
maar ook voor het wooncomfort. Iedereen ervaart hoeveel prettiger
duurzaam wonen is. Dat overtuigt veel mensen om in deze transitie
mee te gaan.”
de zeeuwse duurzaamheidskrant 2021
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Huis kopen?
Joúw kans om te
verduurzamen
Duurzamer wonen begint met inzicht in je financiële situatie.
Wat wil je doen? En kun je het betalen? Wij geven je
hypotheekadvies. Maar vertellen je ook welke
energiebesparende maatregelen er voor jou mogelijk zijn.
Zodat je slimme keuzes kunt maken. En al je duurzame
woonkansen benut.

Maak een afspraak op
rabobank.nl/duurzaamwonen

Benut jouw kans om te verduurzamen
De vraag is niet óf we duurzamer gaan wonen, maar wanneer.
Rabobank wil duurzaam wonen daarom bereikbaar maken voor iedereen.
Een duurzaam huis kan je veel opleveren. Een lagere energierekening, meer
wooncomfort en je draagt bij aan een beter milieu. En er zijn meer momenten
om te verduurzamen dan je denkt. Als je een huis koopt, bouwt of verbouwt.
Maar ook als je je hypotheek aanpast. Bij Rabobank noemen we dit duurzame woonkansen. En wij helpen je ze te benutten. Of het nu gaat om een
nieuwbouwwoning of het duurzaam verbouwen van de bestaande woning,
wij hebben passende oplossingen om je te helpen met het realiseren van
jouw duurzame woonwens.

Krijg inzicht in jouw besparingsmogelijkheden
Met de gratis HomeQgo HuisScan ontdek je welke maatregelen geschikt
zijn voor het verduurzamen van jouw huis. De scan geeft een indicatie
met welke aanpassingen je energie kunt besparen en een schatting van de
investering. Doe de HuisScan op rabobank.nl/huisscan

• Sluit een lening af: Voor energiebesparende maatregelen zijn ook speciale
leningsvormen beschikbaar. De Duurzaamheidslening is een persoonlijke lening tegen een aantrekkelijke rente om je huis te verduurzamen.
Daarnaast is er de Energiebespaarlening. Die wordt mogelijk gemaakt
door een samenwerking tussen de overheid, ASN-bank en Rabobank.
• Sluit een hypotheek af, een lening met uw woning als onderpand: Er zijn
meerdere regelingen waarmee je een extra hypotheek of extra ruimte
kunt krijgen om de kosten van je duurzame verbouwing te financieren.
Tijdens een persoonlijk gesprek met een financieel adviseur ontdek je
welke optie het beste bij jouw situatie past. Er zijn daarnaast een aantal
regelingen mogelijk bij het afsluiten van een hypotheek:
• Met het Rabo Groendepot heb je gedurende 24 maanden
beschikking over een rekening waarmee je jouw verbouwing
kunt financieren.

Je duurzame woning of verbouwing financieren

• Wanneer je een milieuvriendelijke en duurzame woning koopt
kun je met de Rabo GroenHypotheek korting krijgen op je
hypotheekrente tijdens jouw eerste rentevaste periode van 10 jaar.

Voor duurzame woonwensen heeft de Rabobank verschillende slimme
financieringsmogelijkheden.

• Ontvang Duurzaamheidskorting op je hypotheekrente als
je huis voldoet aan de nieuwste duurzaamheidsnormen.

• Zet spaargeld in: Je kan spaargeld gebruiken om je duurzame verbouwing
te betalen. Je hebt dan lagere maandlasten door een lagere energierekening en waardevermeerdering van je huis zonder dat jouw schuld stijgt.
Zorg er wel voor dat je na je verbouwing voldoende geld overhoud voor
onvoorziene uitgaven.
• Vraag subsidie aan: Het is altijd verstandig om uit te zoeken of de overheid
een subsidie beschikbaar stelt voor de energiebesparende maat- regelen
die jij wil uitvoeren.
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Aan de slag met jouw duurzame verbouwing
Als je weet welke maatregelen je wilt nemen en hoe je dit gaat financieren,
dan kun je aan de slag. HomeQgo kan je daarbij dus helpen. Via het netwerk
van HomeQgo vind je een betrouwbare partij voor de klus, met als resultaat
een energiezuinig en comfortabel huis.
Lees meer en maak een afspraak op rabobank.nl/duurzaamwonen.

EEN DUURZAME
WONING VRAAGT
OM DUURZAME
ISOLATIE
We zijn met z’n allen in toenemende
mate bezig met duurzaamheid. Zo
hebben steeds meer mensen last van
vliegschaamte en is zelfs betonschaamte
in opkomst. Om het milieu minder te
belasten, leggen we massaal onze daken
vol met zonnepanelen en isoleren we
onze woningen. Maar hoe duurzaam zijn
de gebruikte materialen eigenlijk? En
hoe maak je hierin een bewuste keuze?

JE WONING
VERDUURZAMEN
Zonnepanelen, een warmtepomp of
een zonneboiler: het zijn tegenwoordig
populaire maatregelen om woningen te
verduurzamen. Maar wat niet iedereen
weet, is dat je beter eerst kunt zorgen
voor een goed geïsoleerd huis. Dat zorgt
er namelijk voor dat er uiteindelijk minder
energie nodig is. De juiste volgorde? Begin
met het isoleren van het huis, want hier
gaat de meeste warmte verloren. Zorg
dat alle kieren van binnenuit dicht zijn
en zorg voor goede ventilatie, oftewel
gecontroleerde luchtafvoer en schone
luchttoevoer. De laatste stap is het inzetten
van duurzame energietoepassingen als
zonnepanelen, een warmtepomp of een
zonneboiler.

‘GROEN’ ISOLEREN

INNOVATIEF EN EFFICIËNT

Isoleren is dus het sleutelwoord
voor een duurzame woning. Op het
gebied van isolatiemateriaal zijn de
keuzemogelijkheden eindeloos. Ga je voor
écht duurzaam? Dan kun je – voor de vloer,
spouwmuur en kruipruimte - tegenwoordig
kiezen voor een isolatiemateriaal met
een duurzame basis. AddGreen heeft
duurzame na-isolatieproducten ontwikkeld
op basis van hernieuwbare grondstoffen.
Het materiaal heeft een extreem goede
CO2-footprint en is binnen 2,2 maanden
CO2-neutraal. Dit betekent dat alle energie
die wordt verbruikt in de hele keten, wordt
terugverdiend vanaf het moment dat het
isolatiemateriaal is aangebracht. Aan het
einde van de levensduur kan het opnieuw
gebruikt worden in een andere toepassing
of kan het 100% gerecycled worden.

Als je je woning laat isoleren, wil je wel zeker
weten dat dit goed en efficiënt gebeurt.
AddGreen loopt voorop in innovatie en heeft
eigen isolatiemachines ontwikkeld. Dankzij een
automatische lijmdoseringsunit en bijbehorend
vulpistool ontstaat de optimale vulling. Dit kan
zelfs digitaal bijgestuurd worden. Hierdoor weet
je zeker dat de isolatie duurzaam is en de best
mogelijke prestaties behaalt in jouw woning.

KLIMAAT IN HUIS
Het gaat om grafietparels met een
uitzonderlijk hoge isolatiewaarde.
Wanneer ze aangebracht worden in de
spouwmuur, kruipruimte of vloer, verbetert
het leefklimaat in huis en verbruik je
veel minder energie. Het groene aspect
zit ’m in de grondstoffen: tijdens het
productieproces zijn er hernieuwbare
grondstoffen toegevoegd. Dit heeft geen
effect op de levensduur van de parels, want
ze hebben dezelfde productkenmerken
als de parels die wél volledig uit fossiele
grondstoffen bestaan.

PARTNER ISOENERGY
Het Zeeuwse bedrijf ISOenergy heeft bewust
gekozen voor een partnership met AddGreen.
Naast het isolatieproduct is een goede
verwerking van het isolatiemateriaal uitermate
belangrijk om de eindkwaliteit te kunnen
borgen. AddGreen ondersteunt ISOenergy met
kennisoverdracht, opgedaan door innovatieve
ontwikkelingen. Door de nauwe samenwerking
kunnen zij vragen vanuit de markt snel
omzetten in nieuwe innovatieve producten waar
de consument behoefte aan heeft. Hiermee zijn
ISOenergy en AddGreen koplopers in de bouw.

CERTIFICERING
AddGreen beschikt over het REDcert keurmerk,
een initiatief van toonaangevende branches
en organisaties. Eén van de belangrijkste
doelstellingen hiervan is om de uitstoot van
broeikasgassen te verminderen en waardevolle
grondstoffen te behouden.
Ook jouw woning verduurzamen én bijdragen
aan het klimaat? Neem een kijkje op
www.addgreen.nl
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duurzaam
en aangenaam
uw huis
opwaarderen
Fraai, comfortabel en slim. Voor nu en later.
ALKU® kunststof kozijnen zijn energiebesparend, onderhoudsvriendelijk en
verkrijgbaar in vele kleuren, stijlen en structuren. Aangenaam duurzaam dus.
ALKU Ontdekkingscentrum Middelburg Klarinetweg 5
Plan een afspraak: 0118 628 707 info@alku.nl
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www.alku.nl

‘De keuze voor isolatie
							lag voor de hand’
De koop van hun droomhuis in ’s Heer Arendskerke betekende voor Danny Nieuwenhuijze en Ilona NieuwenhuijzeSonke de start van een drukke periode. De jaren dertig
woning voldeed in potentie aan wat ze zochten, maar er
was behoorlijk wat werk aan de winkel om de woning weer
volledig up to date te maken.
“Eigenlijk hebben we het huis van boven tot onder compleet
gerenoveerd”, legt Danny uit. “Vanzelfsprekend hoorde
daar ook hoogwaardige isolatie bij.”
Danny en Ilona zijn inmiddels verhuisd. Samen met zoontje Jimmy
(6 maanden) en dochter Julia (3 jaar) wonen zij op een fantastisch
plekje in het dorp waar Danny is geboren en getogen. Danny en
Ilona woonden weliswaar enige tijd in Goes, maar met kinderen had
wonen op een dorp de voorkeur. In de gerenoveerde woning hebben
zij diverse slimme keuzes gemaakt.

besparing eigen huis (SEEH), omdat we minimaal twee energiebesparende isolatiemaatregelen troffen. Die subsidie, van uiteindelijk
meer dan vierduizend euro, maakte de investering in duurzaamheid
extra aantrekkelijk. Daarmee is voor ons de terugverdientijd verder
verkort.”

Aangenaam wooncomfort
Naast de investering in duurzaamheid en de besparing op de energielasten leveren dergelijke isolerende maatregelen ook meer wooncomfort op. Danny en Ilona ondervonden dat zelf toen de isolatie
van de glas-in-lood ramen wat langer duurde. “In de bovenlichten zit
glas-in-lood. Om hiervan dubbelglas te maken werken we met een
extra glazen ruit aan de binnenzijde, waartussen een isolerende gel
zit. Hierdoor behoudt de woning de oorspronkelijke uitstraling. Het
realiseren van deze oplossing was echter iets vertraagd. We voelden
daardoor direct hoeveel koude er via de ramen binnenkomt.”

Energiebesparende isolatiemaatregelen
De keuze voor dubbelglas en dak-, muur- en vloerisolatie lag wat
Danny betreft erg voor de hand. “Als je een oude woning wilt moderniseren zijn dat keuzes die je sowieso moet maken. Om warmteverlies te voorkomen moet de buitenschil in orde zijn. In ons geval
konden we hiervoor een beroep doen op de Subsidie energie-

Lokale partner voor isolatie
Voor de spouw- en dakisolatie kozen Danny en Ilona voor ISOenergy,
eveneens uit ’s Heer Arendskerke. “Ik vind het prettig om met een
regionaal bedrijf samen te werken. Bovendien had ik de eigenaar,
Elmer van Gurp, al eens ontmoet tijdens de Contacta en het klikte.
Van het opnemen van de werkzaamheden tot en met de oplevering,
alles verliep prettig. We kregen bij aanvang tips om bepaalde zaken
nog af te werken en toen bij oplevering één puntje nog niet helemaal in orde was, werd dat direct opgelost. Ook alle formulieren die
we voor de subsidie nodig hadden, werden snel en correct voor ons
in orde gemaakt. Dat was heel fijn.”

Woonwensen realiseren
Vooralsnog hebben Danny en Ilona gekozen voor een traditionele
cv-ketel. De reden hiervoor is dat de spouwmuur slechts 6 centimeter dik is. Ondanks de hoogwaardige isolatie met EPS-parels is
bij een dunne spouw geen isolatie zoals bij nieuwbouwwoningen
mogelijk. “We wachten tot de ontwikkelingen op het gebied van
warmtepompen nog wat verder zijn. We willen nu niet het risico
lopen, dat we het toch niet goed warm gestookt krijgen. Ook de
keuze voor zonnepanelen schuiven we nog even vooruit. Voorlopig
steken we onze tijd en energie nog in het verder opknappen van de
tuin. We wonen hier inmiddels met enorm veel plezier en we gaan
de komende jaren onze woonwensen verder realiseren.”
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Woning isoleren?
Pak nú alle voordelen!
WONINGISOLATIE DOOR ISOENERGY
HEEFT HEEL VEEL VOORDELEN:
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2
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€1.250,nwoning tot 50m nu
sse
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Ad
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lat
spouwiso
2
€2.150,woning tot 95m nu
ek
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dG
Ad
ie
lat
spouwiso
en vloerisolatie
5% korting op dakjstaande woning
5% korting voor vri
2

• Meer wooncomfort
• Lagere stookkosten
• Minder energieverbruik
• Een aangenaam woonklimaat
• Landelijke subsidie tot 20%

• Nu zéér aantrekkelijke kortingen én tijdelijk bij iedere opdracht een gratis horecabon t.w.v. € 75,-*
* Prijzen inclusief btw en spouwafsluiting en exclusief roosters, geldig van 22 februari t/m 30 april 2021 en 1 horecabon per opdrachtgever .
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Neder
de beste na-isolat ie van

land!

Ambachtsweg 5 | 4458 DA ’s Heer Arendskerke
0113 724 999
info@ISOenergy.nl

WWW.ISOENERGY.NL
ISOENERGY, DÉ SPECIALIST IN NA-ISOLATIE
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OPLOSSING:

C O LO F O N

De woorden uit de woordenlijst staan in alle richtingen verspreid in de puzzel. De letters
kunnen meer dan één keer gebruikt worden. De overgebleven letters vormen samen een zin.
Dat is de oplossing van de puzzel, deze kunt u insturen voor 10 april a.s. via: www.isoenergy.nl.
Onder de juiste inzenders verloten we 2 Nationale Horeca Cadeaukaarten t.w.v. € 150,-
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AAPROTEC
ABC
ADDGREEN
ALKU
BE REINIGING
BEVELAND WONEN
BOUWADVIES
BOUWCENTER
BUKO
COMFORT
DAKOTECH
DE BRAAL
DELTA
DUURZAAM BOUWLOKET
GEMEENTE
GROEN
HOGAZON
HYPOTHEEKADVISEUR
ISOENERGY
ITNGROEP
KLIMAATPROGRAMMA
KOUD
LENING
LOGUS
MILIEUVRIENDELIJK
NEOPIXELS
PROVINCIE
PROVOOST
RABOBANK
REGIONAAL
RES
ROEGIERS GLAS
SAMANGROEP
SPEEDHEAT
SPOUWISOLATIE
SUBSIDIE
VERBETEREN
WARM
WARMTEPOMP
WATER
WIND
WONEN
WONING
ZEEUWS
ZON
ZONNEPANELEN

NEPANELEN.NL

Vraag naar ons assortiment zonnepanelen,
laadpalen en elektrisch verwarmen.
Wij geven u graag GRATIS advies
op maat : 0115 729998
www.abczonnepanelen.nl
info@abczonnepanelen.nl
Mr. F. J. Haarmanweg 50a 4538 AS Terneuzen
ADVANCE

Solar Installer
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Verduurzaam
uw gevels met
B&E Gevelonderhoud
Een goed onderhouden gevel levert een zekere bijdrage aan
de verduurzaming en waarde van uw woning. Zo houdt een
geïmpregneerde gevel het vocht buiten. Bovendien is een opnieuw
en vakkundig gevoegde gevel goed voor het aanzicht en de
waardevastheid van uw woning.

De vakmensen van B&E Gevelonderhoud, dé Zeeuwse specialisten
in gevelrenovatie, zijn u graag van dienst met alle voorkomende
gevelreinigings-, voegrenovatie- en onderhoudswerkzaamheden.

Bel of mail ons voor een vrijblijvend advies plus offerte

C
T
v
a

B&E Gevelonderhoud
Alikruik 1C, 4401 PB Yerseke
0113 40 50 25
info@begevelonderhoud.nl

t,
B&E reinig
bestrijdt!
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