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Help! Waar begin ik met
verduurzamen van mijn huis?
“Een woning verduurzamen hoeft geen dertigduizend euro
te kosten”, zegt Peter Huizer van bouwmaatschappij BMN de
Klerk in Hardinxveld-Giessendam. BMN de Klerk is één van de
bedrijven die zich aansloot bij Duurzame Aanbieder. Hierop vindt
u alleen gekwalificeerde en door onafhankelijk keuringsinstituut
SKG-IKOB gekeurde bedrijven. Woningbezitters krijgen bij
aangesloten bedrijven één aanspreekpunt waar ze terecht
kunnen met al hun vragen over het stapsgewijs verduurzamen
van hun woning. Zowel advies, uitvoering als nazorg.
“Als lid van branchevereniging
Bouwend Nederland heb ik me
aangemeld als Duurzame Aanbieder, omdat ik verduurzaming
zelf erg belangrijk vind. Samen
met Techniek Nederland en
OnderhoudNL zette Bouwend
Nederland dit initiatief op”, legt
Huizer uit. Huizenbezitters
kunnen zo gemakkelijk een
professionele aanbieder vinden
die hen helpt bij het verduurzamen van hun woning. Een
lokaal aanspreekpunt adviseert
niet alleen over stapsgewijs
energieneutraler wonen, maar
doet ook de uitvoering en
nazorg.

Isoleren
“Ongeacht of jouw huis straks
door een warmtepomp, stadsverwarming of biogas verwarmd wordt, kun je nu al je
huis verduurzamen. Begin met
kleine stappen zoals isoleren
en ventileren. Dat houdt de
warmte in huis en verbetert
het leefklimaat”, zegt directeur
Peter Huizer. “We werken aan
een optielijst met gemiddelde
kosten, mogelijke leningen,
subsidies én besparingen. Op
die lijst kunnen mensen overzichtelijk zien wat bijvoorbeeld
dubbel glas kost en oplevert.”
Vanaf 750 euro
Huizer laat zien dat verduurzamen niet duur hoeft te zijn.
“Een gemiddelde vloer van
45 m2 kun je al voor 1.850 euro
isoleren en bodemisolatie kan
voor 1.125 euro. De binnenzijde
van een schuin dak kan voor
2.200 euro en de spouwmuur
van een tussenwoning soms
al voor 800 euro. Er bestaan
gunstige leningen en als je de
energiebesparing daarmee
verrekend, ben je na tien jaar
vaak goedkoper uit. De precieze
bedragen hangen natuurlijk
samen met het type huis.”
Zelfs de hond is blij
Behalve energiekostenbesparing levert isoleren comfort op.

“Iedere maatregel merk je in
huis. Het voelt behaaglijker.
Laatst kregen we daar leuk
bewijs van. De hondjes van een
bewoner lagen eerst steevast
op een dik kleed onder de tafel.

Nadat we de vloer geïsoleerd
hadden, lagen ze languit door
de hele kamer. Dus iedereen
heeft plezier van een geïsoleerd huis!”, besluit Huizer.

Meer weten?
Maak dan een afspraak met een
gespecialiseerd bouw-, installatieof onderhoudsbedrijf bij jou in de
buurt. Een overzicht staat op
duurzameaanbieder.nl

