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Weinig besparingsmogelijkheden

Alle nieuwbouwwoningen na 2006 hebben een energielabel A. Vijftig procent van de 
bestaande woningen heeft inmiddels label C of beter.

Overzicht woningkenmerken

1. Woningtype Bijwoning niet op een hoek y ’ 1
Bouwperiode 1983 t/m 1987 T-f—rn»
Woonoppervlakte 81 t/m 100 mz

2. Glas woonrulmte(s) Dubbel glas

Glas slaapruimte(s) Dubbel glas

3- Gevelisolatie Niet extra geïsoleerd

4- Dakisolatie Niet extra geïsoleerd

5- Vloerisolatie Niet extra geïsoleerd

6. Verwarming Individuele CV-ketel, installatiejaar in of na 1998

7- Aparte warmtapwatervoorziening Nee

8. Zonne-energie Nee

9- Ventilatie Anders dan mechanische afzuiging

Wilt u besparen op uw energierekening? Overweeg dan de volgende mogelijke maatregelen:

(Extra) isolatie van uw begane grondvloer HR++ glas in de woonruimte(s)

Een zonneboiler voor het verwarmen van uw tapwater HR++ glas in de slaapruimte(s)

(Extra) isolatie van uw dak

(Extra) isolatie van uw buitenmuren

Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit

Als de besparingsmogelijkheden HRior-ketel, HRio7-combiketel en/of warmtepomp tegeiijk op uw energieiabel verschijnen, dan is siechts één van deze maatregeien zinvol om uit te
voeren. U kunt hieruit dus een keuze maken.
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Dit energielabel is afgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Dit energielabel kunt u altijd verifiëren op www.eneigielabelvooiwoningen.nl of www.zoekuwenergielabel.nl.

Disclaimer
De besparingsmogelijkheden die genoemd worden op dit eneigielabel zijn maatregelen die op dit moment in de meeste gevallen kosteneffectief zijn of dit binnen de geldigheidsduur van het 
energielabel kunnen worden. Op www.milieucentraal.nl kunt u een indicatie krijgen hoeveel bovenstaande maatregelen kosten en wat zij u opleveren aan energiebesparing. Of de genoemde 
maariegelen daadwerkelijk verantwoord toegepast kunnen worden uit oogpunt van bijvoorbeeld comfort, gezondheid, kosten e.d. is afhankelijkvan de huidige specifieke eigenschappen van uw 
woning. Er kunnen daarom geen rechten worden ontleend aan deze informatie. U wordt altijd geadviseerd om hiervoor professioneel advies in te winnen.

http://www.eneigielabelvooiwoningen.nl
http://www.zoekuwenergielabel.nl
http://www.milieucentraal.nl

