
Welkom op de informatieavond! 
 

Slim en Energiezuinig Wonen 
 
Collectieve Inkoop Isolatiemaatregelen en Zonnepanelen 
Winter 2018 - 2019 
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Gezamenlijke inkoop van:   

 Woningisolatie  
 Glasisolatie 
 Zonnepanelen 
 
 + Maatwerkadvies 

Winter 2018 - 2019 



www.winstuitjewoning.nl 

De agenda voor vanavond:  

1. Waarom deze actie? 

2. De aangeboden maatregelen en de opzet van de inkoopactie 

3. Presentatie woningisolatie (45 min) en uw vragen 

4. Presentatie zonnepanelen (45 min) en uw vragen 

5. Maatwerkadviezen (30 min)  

6. Afronding 
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Wie zijn wij en wat is de ervaring? 

• De gemeente wil klimaatneutraal worden 

• Isolatie levert een hoog rendement & comfort 

• Met zonnepanelen wek je zelfstandig energie op 

 

• Grootschalig inkopen levert voordeel op qua tijd en prijs 

• Samen sta je sterk: superieure voorwaarden 

• Twee vliegen in één klap: isolatie en zonnepanelen zijn 
uitstekend ‘stapelbaar’  

• Duurzaamheidslening mogelijk 
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Wat kunt u (wanneer) verwachten? 

• Dec 2018: start campagne 
• Kosteloos en vrijblijvend aanmelden via winstuitjewoning.nl 

• Uw woning wordt op beoordeeld op geschiktheid 

• Dakinspectie voor zonnepanelen kan ook vaak op afstand 

• Bij interesse in isolatie of glas inspectie aan huis vooraf 

• Selectie leveranciers: binnen 6 werkdagen een vrijblijvende maatwerkofferte 

• 17 en 23 januari: informatieavonden 

• 15 februari: sluiting aanmeldingsperiode 

• Uitvoering binnen 6 tot 9 weken 



 Spouwmuurisolatie 
 Vloerisolatie  
 Bodemisolatie 
 Isolatieglas 

 

Niels van Weerdenburg 
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Waarom isoleren? 

Spouwmuurisolatie:  Elke euro levert jaarlijks een kwartje op  

   Minder koude muren en minder tocht  
 

Vloerisolatie:   Geen koude vloer/voeten 

   Iedere euro levert jaarlijks een dubbeltje op 
 

Bodemisolatie: Minder vocht in woonkamer 

   Besparing  
 

Isolatieglas:  Minder tocht, koeler in de zomer 

   Beter bestand tegen inbraak en geluid 
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Wat kost het? 

  Kosten Besparing p/jr 

Spouwmuurisolatie Tussenwoning  €    800 €  200 

 Hoekwoning € 1.400 €  350 

 

Vloerisolatie Oppervlakte 48 m2  € 1.750 €  175 

 

Glasisolatie Oppervlakte 10 m2  € 2.000 €    75 - 150 

 Oppervlakte 20 m2  € 3.500  €  125 - 275 
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Spouwmuurisolatie 

Minerale wol +++ +++ €22 p/m2 

EPS Parels +++ +++ €19 p/m2 

Aminotherm +++ ++ €24 p/m2 
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1. Leeftijd van de woning (gebouwd na ~1914) 

 

 

 

2. Het ‘verband’ van de stenen 

 

 

 

3. De aanwezigheid van ventilatiegaten 

Spouw aanwezig?   

Aanwezigheid oude isolatie 
Voeghoogte 
Spouwdiepte  
Spouwvervuiling  
Staat van het metselwerk 
Kleur van de voeg 
Voldoende ventilatieroosters 
…. 
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Vloerisolatie en bodemisolatie 

TonZon met bodemfolie >50cm ++ +++ € 42 p/m2 

Isolatie-folie >50cm ++ +++ €41 p/m2 

PUR >50cm +++ +++ €32 p/m2 
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Vloerisolatie en bodemisolatie 

Bodem PS chips >30cm +++ + €30 p/m2 

Bodem PS parels >30cm +++ + €26 p/m2 
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Vleermuizen, gierzwaluwen & huismussen 

Indien aanwezig  ontheffing aanvragen  
Twijfel  Vraag de gemeente om advies! 
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Glasisolatie 

Hoe weet ik wat voor glas ik heb? 

HR++ glas 
- Niet met gewone lucht gevuld maar 

met een edelgas 
 

- Coating kaatst warmtestraling die 
naar buiten gaat terug 
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Hoe weet ik wat voor glas ik heb? 

1. Enkel glas: één glasplaat 
2. Dubbel glas: Aluminium strip met twee 

glasplaten 
 
 
 

3. HR++: Twee glasplaten met de letters HR die 
in de aluminium strip staan 
 
 

4. HR++: Houd een brandende lucifer voor het 
glas en kijk er schuin op. U ziet vier vlammen 
in het glas gespiegeld. Heeft het tweede of 
derde vlammetje een andere kleur? Dan is 
het HR++-glas.  
 

5. Triple glas: Drie glasplaten 
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Isolatieglas 
In het collectief 
- Minimaal 0,5 m2 per raam 
- Maximale hoogte of breedte 3,20m 
- Alleen HR++ glas / gelaagd glas / figuurglas 
- Minimaal 5 ramen 
- Alleen in houten kozijnen. Niet kunststof en aluminium  

 
Maatwerk? Direct contact met de glaszetter 
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Stappenplan isolatiemaatregelen 

1. Controle aan huis: eigen voorkeur voor dagdeel digitaal ingepland.  

2. Resultaat van onafhankelijke controle aan huis (€29): 

 Reeds geïsoleerd    

 Niet goed te isoleren    

 Woning OK      

3. Offertes per mail: digitaal akkoord!  
Glaszetter komt maten inmeten en bestelt het glas 

4.    Uitvoering van de werkzaamheden aan de woning  

5.    In 2019 een comfortabele woning met lage stookkosten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zonnepanelen 

Januari 2019 

Gijs de Reeper 
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Wat levert het op? 

• Schuin dak op het zuiden 

• 12 zonnepanelen, volledig geïnstalleerd opgeleverd 
• Aanschaf incl BTW:   € 3.957 

• BTW teruggave:  €    557 (incl forfait, met hulp) 

• Netto betaald:  € 3.400 

• Energieopbrengst van 2.950 kWh  

• Besparing op energierekening van €650 

• Terugverdientijd is 6 tot 8 jaar, afhankelijk van uw exacte situatie 
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• 22 leveranciers benaderd voor interesse 

• 6 leveranciers ontvangen documentatie  

• 3 leveranciers doen een bieding. Beoordeeld op 200 punten zoals: 
• Type en kwaliteit van de zonnepanelen en omvormer 

• Prijzen en meerkosten 

• Ervaring en referenties 

• Inzet van lokale installateurs 

• Service-aanbod, de hoogte van de aanbetaling 

• Garantie op installatie, nazorg en service 

Selectieprocedure 





BonGo Solar in Nederland 

 Landelijk actief, van Limburg tot de Waddeneilanden 

 Gevestigd in Apeldoorn en Didam 

 Één focus; Zonnepanelen plaatsen bij particulieren 

 Reeds duizenden systemen geplaatst 

 Gratis begeleiding van A tot Z 

 Veel referenties en positieve reviews 

 



Wat zijn zonnepanelen? 

 



Zonnepanelen 

Poly kristallijn (black) panelen 

 Merk AEG 

 Vermogen 275Wp 

 Diffuus licht, esthetiek, economisch beste keus 

 

 

Mono kristallijn (black) panelen 

 Merk AEG 

 Vermogen tot 295Wp 

 Direct zonlicht, esthetiek, langere terugverdientijd 



Omvormers 

 AEG (serie) 

 Inclusief online monitoring 

 

 

 

 

 

 

 

 SolarEdge (parallel)  

 Inclusief online monitoring 



Inmeten op afstand 



Garanties 

 Zonnepanelen     10 jaar  

 Onderbouw      25 jaar 

 Omvormers      10 jaar 

 

 Opbrengst garantie       25 jaar  

 90% van vermogen over 10 jaar 

 80% van vermogen over 25 jaar 

 



Het BonGo Solar Stappenplan 

 Binnen één week telefonisch contact 

 Binnen een uur een maatwerkofferte 

 Wij nemen contact op om eventuele vragen te beantwoorden 

 Als de offerte akkoord is, plannen wij in overleg een technische 

opname 

 Eventuele aanpassingen van de offerte bespreken wij met de klant 

 Vervolgens plannen we de installatiedatum 

 Wij ondersteunen bij het terugvragen van de BTW 

 Tussen 4 en 8 weken na akkoord wekken klanten  

hun eigen stroom op 



Betalingsvoorwaarden 

 0% aanbetaling 

 100% per na oplevering 
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VRAGEN? 



Ook een energierekening van 0 euro? 

29 oktober 2018 / gemeente Arnhem 

Siem Bijman 

 



  Energierekening 

  1 jaar   €   1.735  

10 jaar   € 20.600 

20 jaar   € 50.475 

30 jaar   € 95.711  



  Redenen energiebesparen 



  Redenen energiebesparen 

 

 



  Energiebesparen 

Wat zijn uw redenen? 

Welke ambities stelt u hierbij? 

Dit bepaalt waar u uw keuzes op baseert 

E-Trias begeleidt uw reis  

met “uw Woonplan” 

 

 



  Wat is Uw Woonplan? 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.       



  Uw Woonplan 

1. Technische eigenschappen 

2. Energie-verbruik 

3. Huishouden 

4. Wooncomfort 

5. Wensen en ambities 

6. Maatregelen en interactie daartussen 

7. Investeringen en besparingen 

8. Financiering en rendement 

9. Woonlasten     



  

 



  

 



  Met uw Woonplan 

  

 



  Subsidies 

 

• ISDE-regeling 1.500 – 2.500 euro op warmtepompen 

• BTW-terug op zonnepanelen 

 



  Met uw Woonplan 

  

• Met laagste kosten in 5 stappen naar zeer 

energiezuinig/gasloos 

• Woningwaarde - Gezondheid - Wooncomfort 

• Bindende offertes 

• Garantie 

• Voor elke ambitie het juiste advies 

 Doe 

mee! 



  Doe mee! 

  

 
Normaal € 550 

Nu € 99 voor: 

• Twee-onder-een-kap-woningen 

• Rijtjeswoningen 

• Ga naar www.winstuitjewoning.nl 

 

http://www.winstuitjewoning.nl/


  Doe mee! 

  

 
 

 

Heeft u geen brief ontvangen? 

Ga naar www.winstuitjewoning.nl   

http://www.e-trias.nl/


VRAGEN ? 



  Energiebespaarlening 

 

• Lenen tot € 25.000      (€ 40.000 bij zeer energiezuinig) 

• Rente 2,1% (10 jaar aflossing) 

• Rente 2,5% (15 jaar aflossing) 

• Geen afsluitkosten 

• Boetevrij aflossen 

• Belasting aftrekbaar (meeste gevallen) 

• Weinig voorwaarden (< 75 jaar) 

www.energiebespaarlening.nl  

http://www.energiebespaarlening.nl/


  Waarom maatwerk? 

   • Besparingsmaatregelen beïnvloeden elkaar (positief & 

negatief) 

• Isolatie versus installatie 

• Maatwerkadvies is onafhankelijk 

• Houdt volledig rekening met uw situatie 

 
Uw Woonplan 
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Spouwmuurisolatie: de feiten en fabels 

In opdracht van Milieu Centraal, RVO en BZK is uitgebreid onderzoek 
gedaan:  ‘Feiten en fabels over spouwmuurisolatie’  
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1. Isolatie van de spouw zorgt voor vochtprobleem ?! 

Milieucentraal zegt:  
 
‘Sommige mensen denken dat er lucht in de spouw moet zitten om 
vochtdoorslag te voorkomen en aanwezig vocht via ventilatie af te voeren. 
Dat is niet waar.  
Als de isolatie goed wordt uitgevoerd, laat een volledig met isolatiemateriaal 
gevulde spouw geen vocht van buitenaf door.  
Ventilatie van de spouw is ook niet nodig: het draagt nauwelijks bij aan de 
droging van het metselwerk en kan dus zonder bezwaar achterwege blijven, 
mits het metselwerk in goede staat en niet vorstgevoelig is.’ 
         Onwaar 
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2. Spouw(ventilatie) is noodzakelijk  !? 

• Spouwventilatie brengt koude lucht binnen in de constructie.  

• Droging van het buitenspouwblad gebeurt voor 95% via het buitenoppervlak en 
maar voor 5% via de spouwventilatie.  

• Eventueel door het buitenspouwblad gedrongen water loopt langs de binnenzijde 
van het buitenspouwblad naar beneden, het isolatiemateriaal vormt geen brug 
naar de overkant. Dus een (geventileerde) spouw is niet nodig, behalve ...  

• Bij heel poreus metselwerk (grove betonsteen)  

• Heel slecht voegwerk  

• Dampremmend afgewerkt buitenblad  

• Erg smalle spouw      Conclusie: bewering onjuist 
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3. Door spouwisolatie ontstaan veel problemen ?! 

• Sinds jaren ’70 circa 60 miljoen m2 spouwisolatie aangebracht, bij meer dan 
1 miljoen woningen.  

• In 2014 is er door SKG-IKOB gecertificeerde bedrijven 2,2 miljoen m2 
spouwmuurisolatie aangebracht.  

• Conform de certificatievoorwaarden worden er steekproefgewijs controles 
op de uitvoering verricht op ongeveer 50 punten.  

• In 2014 hebben 1.100 inspecties op locatie plaatsgevonden. Dit betekent 
controle op ca. 55.000 punten.  

• 400 tekortkomingen = 0,73% van het aantal controlepunten. 
• Dit foutpercentage komt overeen met bouwbranche, kantoor, etc.  
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Meer fabels: 

4. Isolatie + koudebrug:   Nee, juist beter! 

5. Spouwisolatie leidt tot vochtproblemen elders: Nee!  

6. Spouwisolatie verliest na verloop van tijd zijn werking: Nee! 

7. PUR levert gezondheidsrisico’s op: RIVM onderzoek loopt. 

8. Inwendige condensatie probleem: Nee!  

 

Presentatie en Rapport via mail: via mail  


