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Introductie 
Duurzaamheidswijzer
Deze Duurzaamheidswijzer biedt nuttige informatie op het 
gebied van duurzaamheid. Of het nu gaat om energie, wonen, 
werken, gezondheid of sport, in alle gevallen is er een link naar 
duurzaamheid te leggen. 

De Duurzaamheidswijzer is 
tevens een handig bewaar
exemplaar om te kunnen raad
plegen. Een aantal voorbeelden 
hiervan zijn:

•  Berekening van het aantal 
zonnepanelen op basis van 
verbruik.

•  Een omrekeningstabel van de 
gloeilamp naar ledverlichting.

•  De Schijf van Vijf voor een 
gezonde voeding.

•  De Beweegrichtlijnen van 
Kenniscentrum Sport.

•  De 5 pijlers van de Levende 
Tuin.

Daarnaast is de Gemeentelijke 
Duurzaamheidsindex over de 
gemeente Emmen  opgenomen 
waarin de gemeente wordt 
afgezet tegen het landelijk 
gemiddelde.

Deze index is tot stand 
gekomen vanuit de verzamelde 
basisgegevens die door het  
Onderzoekcentrum Drecht
steden zijn verwerkt en 
uitvoerig terug te vinden zijn op  
www.gdindex.nl. In een 
volgende editie wordt u met 
een nieuwe Duurzaamheids
index over uw gemeente 
geïnformeerd.

Wij hopen dat deze wijzer 
prikkelt en inspireert om (nog 
meer) bij te dragen aan een 
duurzame toekomst! 

Definitie duurzaamheid
Wat houdt nu de term 
duurzaamheid precies in? 
Duurzaamheid is een breed 
begrip, maar in het kort 
komt het er op neer dat in 
een duurzame wereld mens 
(people), milieu (planet) en 
economie (profit) met elkaar 

in evenwicht zijn, zodat we de 
aarde niet uitputten.

De World Commission on 
Environment van de Verenigde 
Naties heeft een definitie 
geformuleerd die als standaard 
gehanteerd kan worden:

Kortom, de aarde zo gebruiken 
dat de toekomstige genera
ties ook nog plezier en profijt 
kunnen hebben. Bij duurzaam
heid kan de aarde dan ook op 
langere termijn het totaal van 
onze consumptie dragen.

“ Duurzame ontwikkeling is de 
ontwikkeling die aansluit op 
de behoeften van het heden 
zonder het vermogen van de 
toekomstige generaties om 
in hun eigen behoeften te 
voorzien, in gevaar te brengen”

 De World Commission on Environment 

“Meld je aan op  
www.duurzaamheidswijzer.nu  
en ontvang nuttige informatie  
en speciale aanbiedingen van de  
diverse deelnemende partijen”

WWW.PAASTOTAALAFBOUW.NL

CEMENTDEKVLOEREN  -  STUKADOORS
TEGELWERKEN  -  AFBOUW EN VASTGOEDONDERHOUD

WWW.PAASTOTAALAFBOUW.NL

CEMENTDEKVLOEREN  -  STUKADOORS
TEGELWERKEN  -  AFBOUW EN VASTGOEDONDERHOUD

Afbouw partner Paas is een afbouwbedrijf met een uitstekende reputatie. 
Paas Totaalafbouw is al meer dan 45 jaar een vertrouwde naam in het vak, 

waarbij het vak is overgegeven van vader op zoons.

Cornelis Houtmanstraat 14
7825 VG Emmen

Tel: 0591 – 74 50 97
info@paastotaalafbouw.nl

www.paastotaalafbouw.nl
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Gemeentelijke 
Duurzaamheidsindex
Sinds 2006 is er de Sustainable Society Index (SSI) voor alle 
landen, dat wil zeggen voor ruim 150 landen, waar meer dan 
99% van de wereldbevolking woont. De SSI wordt elke twee jaar 
vernieuwd. En sinds 2014 ook op lokaal niveau in Nederland met 
de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI), voor iedereen met 
praktische informatie over alle gemeenten. Elk jaar verschijnt er 
een nieuwe, actuele versie van de GDI.

Indicatorscores gemeente 
Emmen 
Het spinnenweb laat zien  
hoe duurzaam de gemeente  
Emmen is aan de hand van de 
24 indicatoren van de GDI. 

Het midden van het web geeft 
aan: niet duurzaam (score 0); 

de buitenste cirkel geeft aan: 
duurzaam (score 10). Hoe voller 
het web, hoe duurzamer de 
gemeente is. De scores van de 
gemeente Emmen zijn groen; 
de gemiddelde scores van alle 
gemeenten worden weer
gegeven door de oranje lijn.

Methodiek
Vanuit de verzamelde basis
gegevens zijn de waarden  
voor elk van de indicatoren 
berekend, op een schaal van  
0 tot 10. 

De beschikbare data zijn nuttig 
als hulpmiddel om met elkaar 
in gesprek te gaan, de juiste 
maatregelen te treffen en om 
de vooruitgang te monitoren. 

Echter, cijfertjes kunnen ook 
een eigen leven leiden en dat 
is nu juist niet de bedoeling. 
Data, de cijfertjes, zijn er voor 
mensen, niet omgekeerd.

Scores indicatoren Duurzaamheid

Vergelijking met Nederland

De GDI laat in één oogopslag zien hoe 
duurzaam jouw gemeente is en waar 
mogelijkheden liggen om (met elkaar) te 
werken aan een echt duurzame gemeente.
Bekijk de resultaten van je gemeente: wat 
gaat goed en wat kan beter? 
Wat verbaast je? Laat je inspireren door 
met anderen te overleggen. Bekijk ook 
de suggesties voor mogelijke acties/
projecten en maatregelen tot verbetering.
Kijk ook eens naar de verschillen van een 
gemeente in de buurt.

Ga naar www.gdindex.nl 

Score GDI 2020

Een duurzame verbouwing is goed voor het milieu en voor je portemonnee. Het is niet zo verwonderlijk
dat veel mensen hier interesse in hebben. Er zijn veel mogelijkheden om zo’n verbouwing te financieren.

Onze adviseurs Remko Klein en Maurice Biard van Hypotheek Visie Emmen maken graag inzichtelijk wat 
voor jou de beste optie is. Bel voor het maken van een vrijblijvende afspraak (0591) 65 35 33.

Je woning verduurzamenHoe financier je het?

Hypotheek Visie Emmen - Wilhelminastraat 58 - (0591) 65 33 33 emmen@hypotheekvisie.nl

ONTWERP
Zonder dat de bouwteke-
ning is het lastig om ver-
antwoord een huis te bou-
wen. Voor de aanleg van 
uw (droom)tuin hebt u een  
vergelijkbaar plan van aan-
pak nodig.

AANLEG
Dankzij ons professionele 
en enthousiaste team gecom-
bineerd met een uitgebreid 
machinepark zijn wij in staat 
hoogwaardige eigentijd-
se tuinen te realiseren. Na 
goedkeuring van het ontwerp 
worden de werkzaamheden 
in overleg ingepland.

BESTRATING
Tuinadvies Emmen kan na 
genoeg alle typen bestrating  
leveren met een goede prijs-
kwaliteitverhouding. Wij voe-
ren het gehele assortiment 
van Terras en Trends. In dit  
assortiment vindt u onder 
meer de collectie van VT-Wo-
nen en van Piet Boon.

SCHUTTINGEN
Een hekwerk of schutting 
is een belangrijk onderdeel 
van de tuin. Het is namelijk 
fijn om een goede tuinaf-
scheiding te hebben, die er 
voor zorgt dat je niet volle-
dig in het zicht bent, waar-
bij je buren naar binnen  
kunnen kijken of, maar ook 
waar indringers uw tuin 
binnen kunnen komen. 

Weerdingerkanaal Noordzijde 225
7831 HR Nieuw-Weerdinge
Telefoon: 0591-245000
Mail: info@tuinadviesemmen.nl

tuinadviesemmen.nl
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Bijna alle gemeenten in Nederland hebben een energieloket. 
Daar kun je terecht met vragen over energiebesparing en het 
energiezuinig maken van jouw huis. Sommige energieloketten 
hebben ook energiecoaches, die bij je thuis kunnen komen voor 
advies. Op Verbeterjehuis.nl vind je het energieloket bij jou in de 
buurt.

Maatwerkadvies 
energiebesparing
Wil je advies op maat? Vraag 
dan een Maatwerkadvies 
energiebesparing. Een 
energieadviseur komt bij jou 
langs voor een persoonlijk 
advies. De adviseur is 
onafhankelijk: hij werkt 
niet voor een leverancier of 
isolatiebedrijf en verkoopt 
geen energiebesparende 
maatregelen. De adviseur 
bekijkt wat in jouw huis 
mogelijk is: kun je dak, gevel, 
vloer of ramen (beter) isoleren? 
Zijn zonnepanelen of een 
warmtepomp een optie? 
Het geeft voor jouw woning 
aan welke maatregelen 
energiebesparing opleveren, 
het comfort verhogen en het 
binnenklimaat verbeteren.

Je krijgt een rapport waarin 
alle maatregelen die voor jou 
interessant zijn op een rij 
staan. In het rapport staat 
ook wat het je kost, hoeveel je 
bespaart en hoe snel je je 

investering terugverdient. 
Vraag altijd om heldere uitleg 
en toelichting op het rapport. 
Voor de uitvoering van de klus 
en specificaties daarvan, kun je 
vervolgens een gespecialiseerd 
bedrijf inschakelen.

Prijskaartje
Zo’n bezoek van een adviseur 
kost geld. Gemiddeld kost 
een maatwerkadvies 200 
tot 300 euro, maar er zijn 
verschillen. Het is verstandig 
om 2 of 3 offertes te vragen 
van gecertificeerde adviseurs. 
Adviseurs mogen zelf de 
prijs bepalen voor hun 
maatwerkadvies. Geef op 
voorhand duidelijk je wensen 
aan. Wil je alleen advies over 
isolatie, of ook over duurzame 
energie? En wil je begeleiding 
van de adviseur bij het 
uitvoeren van de maatregelen? 
De adviseur kan je informeren 
over de mogelijkheden.

Adviseur Maatwerkadvies
Je kunt een vakbekwame 
en betrouwbare 

energieadviseur vinden via 
maatwerkadviesvoorwoningen.
nl of via QBIS.nl. Kies altijd een 
adviseur van een bedrijf met 
een BRL9500-02-certificaat.
Ook maatwerkadvies voor VvE
Het maatwerkadvies is 
bedoeld voor particuliere 
woningeigenaren. Maar 
ook een Vereniging van 
Eigenaren (VvE) kan namens 
de leden een Maatwerkadvies 
energiebesparing aanvragen. 
Hiervoor gelden wel aparte 
voorwaarden.

Klaar voor de offerte? 
Laatste check! 
Heb je een of meer bedrijven 
op het oog om maatregelen 
uit te voeren? Vraag of ze 
langskomen om je huis te 
bekijken en te meten. Je kunt 
het gesprek voorbereiden met 
de handige checklists van 
Milieu Centraal. Download 
(pdf) de checklists voor 
dakisolatie, spouwmuurisolatie, 
vloerisolatie, isolatieglas en 
zonnepanelen.

ENERGIELOKET

Meer informatie? 
Energiebesparende 
verbouwingen kosten geld, 
maar er zijn vaak subsidies 
en/of aantrekkelijke (groene) 
leningen beschikbaar. 
Zie voor meer informatie 
Energiesubsidies en 
leningen, of ga naar de 
Energiesubsidiewijzer.

Energielasten verlagen en 
wooncomfort verbeteren? Kijk 
op Verbeterjehuis.nl.

Heb je na het Maatwerkadvies 
maatregelen laten uitvoeren 
en ga je je huis verhuren of 
verkopen? Dan adviseert 
Milieu Centraal je om een 
nieuw energielabel aan te 
vragen. 

Op Energielabel.nl/woningen
vind je alles over het verkrijgen 
en verbeteren van het 
energielabel voor jouw huis.

Bron: www.milieucentraal.nl
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Cubri Recycling: Regionaal en Landelijk afvalexpert
Als afvalexpert weet Cubri Recycling alles over wat te maken heeft met afval. Het verzamelen, opslaan, transporteren, 
scheiden en verwerken van afval behoort allemaal tot onze expertise. Zo zet Cubri Recycling zich maximaal in om 
toegevoegde waarde te leveren op het gebied van afvalpreventie, -reductie en – scheiding. Cubri Recycling heeft de laatste 
jaren behoorlijk ingezet op het investeren in locatie, materiaal, certificering en personeel. Cubri zet zijn containers in heel 
Nederland uit, zowel vanuit de vestiging in Schoonebeek alsook vanuit onze tweede vestiging in Veendam en via partners 
waarmee men samenwerkt.
                             
Containers zijn er in veel verschillende soorten en maten en voor veel verschillende soorten afval. Denk hierbij aan bouw- 
en sloop afval, puin afval, huishoudelijk afval, tuinafval. Via de website Containerbestel.nl bestel je eenvoudig de juiste 
container, de site is zo ingericht dat je direct ziet welke container voor welk soort afval geschikt is en hoe groot deze 
zijn. Cubri Recycling heeft ook rolcontainers in zijn assortiment. Deze containers worden weggezet bij bedrijven. scholen, 
verzorgingshuizen en ondernemers in het MKB voor bijvoorbeeld Restafval, Papier/Karton en Folie. Onze rolcontainers 
variërend van 240 , 660, 770, 1100 en 1700 liter inhoud. De containers kunnen op frequentie worden aangeboden.

Overigens beschikt Cubri op de vestiging in Schoonebeek ook over een moderne milieustraat waar je als bedrijf en particulier 
van maandag t/m vrijdag alle soorten afval ( behalve asbest en gevaarlijk afval) kan deponeren. Voor meer informatie 
hierover, neem dan een kijkje op de website www.cubri.nl. Ben je dus op zoek naar een container om je afval eenvoudig, 
snel en professioneel af te kunnen voeren? Bestel deze dan eenvoudig en snel op www.containerbestel.nl 

Ben je ondernemer en op zoek naar de juiste oplossing voor je bedrijfsaval? Ook dan is Cubri er voor u. Maak een 
afspraak met een van onze vertegenwoordigers voor een gratis afvalscan om zo tot een goede, duurzame en milieubewuste 
oplossing te komen.

Bel 0524 - 53 18 17

Cubri Recycling BV
Kanaalweg 14
7761PH Schoonebeek

www.cubri.nl
www.containerbestel.nl

Email: info@cubri.nl
Tel 0524-531817
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Zonnepanelen kopen
Met zonnepanelen bespaar je flink op je energierekening en help 
je het milieu. Waar moet je op letten? Is jouw dak geschikt? Wij 
beantwoorden je vragen.

Waaruit bestaat een zonne-
energiesysteem?
Naast de zonnepanelen op het 
dak bestaat de installatie uit:
• een omvormer;
• bekabeling;
• extra groep in de meterkast;
•  en liefst ook een monito

ringsysteem.
De omvormer zet de gelijk
spanning van de zonnepanelen 
om naar de wisselspanning 
van ons elektriciteitsnet. Van 
de omvormer loopt een kabel 
naar de elektriciteitsmeter via 
een aparte groep in de me
terkast. Vaak zal dus bij de 
installatie een nieuwe groep 
toegevoegd moeten worden. De 
elektriciteits meter moet terug
levering aan het net kunnen 
registeren. Heb je nog een oude 
meter met een draaiende schijf, 
dan zie je die ook daadwerkelijk 
terugdraaien.

De meeste omvormers worden 
geleverd met een monitoring
systeem. Dat is heel zinvol 
en een eventuele meerprijs 
waard. Je ziet hoeveel stroom 
jouw panelen daadwerkelijk 
leveren. Omdat je die stroom 
soms direct zelf verbruikt, staat 
dit niet gelijk aan wat je via je 
elektriciteitsmeter aan het net 
teruglevert. Zonder monitoring 
kun je de precieze opbrengst 
van zonnepanelen dus niet 
achterhalen.
Moderne omvormers hebben 
vaak een wifiverbinding, maar 
een bekabelde internetver
binding kan ook. Zo kun je de 
informatie op bijvoorbeeld een 
pc, tablet of smartphone zien, 
compleet met dag, maand en 
jaaroverzichten. Niet alleen 
leuk, maar ook de beste manier 
om in de gaten te houden of je 

panelen nog goed presteren.
Als je voor microomvormers of 
power optimizers kiest, kun je 
zelfs de opbrengst per indivi
dueel zonnepaneel bijhouden. 
Bij microomvormers heeft elk 
zonnepaneel aan de achter
kant zijn eigen omvormertje en 
hangt er geen omvormer meer 
in huis. Bij power optimizers 
zit aan het paneel alleen een 
‘optimizer’ en is nog wel een 
omvormer in huis nodig.

Hoeveel zonnepanelen heb ik 
nodig?
Je wilt zonnepanelen. Maar 
hoeveel is optimaal? Dat hangt 
af van je stroomverbruik en 

de opbrengst van de zonne
panelen. We leggen uit hoe je 
het optimale aantal zonnepa
nelen berekent en waar je op 
moet letten.

Wat heb je nodig?
Wanneer haal je financieel 
gezien de meeste opbrengst uit 
zonnepanelen? Het meest op
timaal is als je precies genoeg 
zonnepanelen hebt om je totale 
jaarlijkse stroomverbruik mee 
op te wekken. 
Om te bepalen hoeveel zonne
panelen voor jou optimaal zijn, 
heb je dus nodig:
•  een inschatting van de op

brengst (het vermogen) van 
de aan te schaffen zonne
panelen;

•  je eigen energierekening om 
te zien hoeveel stroom je per 
jaar verbruikt;

•  afmetingen, hellingshoek en 
oriëntatie van je dak.

Bereken de jaaropbrengst van zonnepanelen
In Nederland geldt de volgende vuistregel:
de jaaropbrengst van zonnepanelen in kilowattuur (kWh) bedraagt 90% van 
de capaciteit van het systeem in wattpiek.
Voorbeeld: 10 panelen van 270 Wp leveren dus zo’n 0,9 x 10 x 270 = 2430 
kWh op. In kustgebieden  waar de jaarlijkse instraling hoger is  zal dit 
iets meer zijn. Koele temperaturen zijn ook gunstig, want zonnepanelen 
presteren bij dezelfde hoeveelheid zonlicht beter als ze kouder zijn.
Als de panelen niet op het zuiden, maar ongeveer op zuidoost of zuidwest 
liggen, kun je voor de zekerheid 10% van de verwachte opbrengst afhalen.

–> vervolg op pagina 11

TMSHOLLAND.NL
0591 647858

ENERGIELABEL OF 
ADVIES NODIG?

Wij zoeken collega’s
Ben jij energieadviseur of 
bouwkundig inspecteur  
of wil je dat worden? 

Neem dan contact met ons op. 

Goed bekeken.
Heeft u een energielabel nodig voor uw woning of pand? Of wilt u advies 
over slimmer omgaan met energie. Tijd om een expert in te schakelen! 
TMS Holland staat voor onafhankelijk advies, grondige keuringen en gedegen 
management. Goed geregeld!

Het uitvoeren van verschillende keuringen in de bouw, gebouwbeheer, het 
regelen van het energielabel en het geven van advies op het gebied van 
bouwprojecten en energiebesparing: dat is waar wij goed in zijn. Dit doen 
wij op een onafhankelijke en eerlijke manier. Elk object, elk project en elke 
aanvraag staat op zichzelf. Dat betekent dat elke inspectie en elk rapport van 
TMS Holland uniek is. Grondig, gedegen en bovenal onpartijdig.

BOREN

Wij boren met behulp van  
diamant in alle soorten beton,  
asfalt, natuursteen en  
steenachtige materialen. De 
diameters van de sparingen 
variëren tot zelfs 1500 millimeter. 
Door te werken met de modernste 
elektrisch of hydraulisch 
aangedreven boormachines 
kunnen wij in alle situaties over 
het juiste materiaal beschikken.

ZAGEN

Wij zagen onder andere asfalt, 
betonwerk, vloerplaten, lift- en 
trapgatsparingen, deuropeningen, 
muren etc. Wij hebben de 
beschikking over moderne 
apparatuur voor bijna elke 
zaagklus. Ook het zagen van vers 
gestort beton met het oog op 
voorkoming van scheuren behoort 
tot ons vakgebied. Wij zijn zeer 
ervaren in het draadzagen en 
asfaltzagen.

FREZEN

Voor het aanbrangen van  
leidingen in vloeren, wanden of  
plafonds, is frezen een snelle en 
effectieve methode. Met onze 
moderne freesmachines brengen 
we op de gewenste plaatsen 
sleuven aan met de juiste diepte. Is 
frezen om de een of ander manier 
niet mogelijk, dan zagen we het 
beton in en hakken we de sleuf uit.

SLOPEN

Slopen is een tak van sport 
waarbij kennis van zaken, goed 
materieel en goed opgeleide  
medewerkers erg belangrijk is. 
Bij het slopen van een object 
komen diverse materialen vrij 
die elk op een specifieke manier 
afgevoerd moeten worden. Te 
denken valt aan het professioneel 
afvoeren van asbest, recycling van 
materialen etc.

WWW.GANKEMABE TONBORINGEN.NL

GANKEMA BV
JAMES COOKSTRAAT 18 
7825 AN EMMEN

T: (0591) 63 25 00
F: (0591) 63 14 44
E: INFO@GANKEMABV.NL

SINDS 1975
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Het vermogen van de 
zonnepanelen in wattpiek
Het vermogen van 
zonnepanelen wordt uitgedrukt 
in wattpiek (Wp). Dat is het 
(maximale) piekvermogen 
dat het zonnepaneel 
opwekt onder standaard 
laboratoriumcondities 
(zogenaamde STCcondities: 
optimale instraling, 
temperatuur van 25 graden).
Het piekvermogen is nodig 
om de jaarlijkse opbrengst te 
berekenen, maar ook om te 

bepalen wat de capaciteit van 
de omvormer moet zijn voor 
een bepaald aantal panelen.
Er zijn inmiddels zonnepanelen 
van standaardformaat met 
piekvermogens tot zo’n 
360 Wp, maar 260290 Wp is 
gangbaar. Panelen met extra 
hoge vermogens zijn duurder 
en vaak alleen lonend als de 
dakruimte beperkt is; ze bieden 
immers wel meer opbrengst 
per vierkante meter, maar niet 
altijd per euroinvestering.

Check je jaarlijkse 
stroomverbruik
Zoals hierboven blijkt leveren 
gemiddelde nieuwe zonnepa
nelen per stuk dus rond de 240 
kWh elektriciteit per jaar. Een 
gemiddeld huishouden gebruikt 
zo’n 3300 kWh aan stroom per 
jaar. Voor dit stroomverbruik 
heb je 14 gemiddelde zonnepa
nelen nodig (14 x 240 = 3360). 
Maar dit is een gemiddelde van 
grote en kleine huishoudens. 
Ook de hoeveelheid apparaten, 
hoe zuinig deze zijn en of je 

elektrisch rijdt spelen een rol.
Het is dus slim om eerst je 
energierekening erbij te pakken 
om te zien hoeveel panelen 
voor jou optimaal zijn. Houd 
daarbij, voor zover mogelijk, 
rekening met toekomstige 
veranderingen in je huishouden 
of leefstijl.

Maandbedrag verlagen
In het eerste jaar dat je 
zonnepanelen hebt, zal je 
maandbedrag dat je aan de 
leverancier betaalt te hoog 
zijn. Daarna ontvang je bij 
je jaarnota een teruggave. 
Het kan daarom handig zijn 
om direct na plaatsing van 
de zonnepanelen aan je 
energieleverancier te vragen 
of het maandbedrag meteen 
omlaag kan.

Voor meer informatie ga je 
naar:

Consumentenbond 
Consumentenbond.nl

Bereken zelf het aantal zonnepanelen
Een goede installateur kan een behoorlijk precieze 
opbrengstverwachting voor jouw dak bepalen, maar 
voor een eerste inschatting van het aantal panelen 
dat je nodig hebt, gebruik je de formule:
(jaarlijks stroomverbruik x 1,1) : (het vermogen van 
1 paneel in wattpiek).
Voorbeeld:
•  Je jaarlijks stroomverbruik is 3000 kWh.
•  Je leverancier heeft zonnepanelen van 270 Wp in de 

aanbieding.
•  Daarvan heb je er dan 3000 x 1,1 = 3300 gedeeld 

door 270 = 12,2 nodig.
Omdat de opbrengst van zonnepanelen jaar op jaar 
verschilt, en in de loop der jaren langzaam iets achter
uitgaat, zou je bijvoorbeeld voor 13 panelen kunnen 
kiezen als die op je dak passen.

• 100% zekerheid: InstallQ erkend installateur en lid van Techniek Nederland;
• Zegelrecht bij alle netwerkbedrijven in Nederland;
• Alleen de beste zonnepanelen met volledig verzorgde installatie bij u thuis;
• De beste garanties en voorwaarden met 24 uurs service voor geheel Nederland;
• Aanvullende elektrawerkzaamheden kunnen ook door ons worden uitgevoerd;
• 100% klanttevredenheid: Betaling nadat het werk volledig is afgerond zonder 
  aanbetaling vooraf.

WAAROM KIEZEN VOOR 
ZEEMAN ZONNEPANELEN?

WERKZAAMHEDEN 

WORDEN UITGEVOERD 

DOOR ONS EIGEN 
PERSONEEL!
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Door je huis goed te isoleren, kun je veel energie besparen.  
Heb je een wat oudere woning, dan kun je met enkele  
goedkope maatregelen al snel heel veel geld besparen.  
Maar ook in nieuwere woningen zijn nog veel mogelijkheden  
om te besparen, die je snel terugverdient.

Als je huis niet goed geïsoleerd 
is, vervliegt de warmte van je 
centrale verwarming door ra
men, muren, vloer of dak naar 
buiten. Stoken voor de buiten
lucht is zonde van de energie, 
dus zorg dat de warmte binnen 
blijft! Moderne huizen met 
energielabel A of B zijn al goed 
geïsoleerd, oudere woningen 
vaak minder. Woningen van 
voor 1980 zijn vaak zelfs niet of 
nauwelijks geïsoleerd. Alsnog 
isoleren bespaart veel energie 
en geld en je verdient de inves
tering meestal snel terug.
Bij oudere woningen leveren 
kleine investeringen de meeste 
besparing op. Denk daarbij aan 
tochtstrips of radiatorfolie: je 
koopt het voor een prikkie in 
de bouwmarkt, maar het zorgt 
voor een veel lager gasverbruik.

Dak, gevel, ramen en vloeren 
isoleren
Zowel bij oudere als bij wat 
nieuwere woningen valt er veel  
te behalen. Als je een slecht  
geïsoleerde woning goed 
isoleert, kun je jaarlijks tot wel 
2700 m3 aardgas besparen, 
dat is maar liefst €1700. Milieu 
Centraal heeft de besparingen 
berekend voor een gemiddelde 
eengezinswoning, per type  
isolatiemaatregel en per type 
woning. De tabel toont de jaar

lijkse besparing in euro’s, en 
het bedrag dat je moet investe
ren. Je kunt daaruit gemakkelijk 
de terugverdientijd afleiden. 
Het isoleren van het dak ver
dien je bijvoorbeeld in ongeveer 
8 jaar terug, bij een spouwmuur 
is dat al in 4 jaar. Zo’n rende
ment vang je tegenwoordig niet 
meer op een spaarrekening.

Wanneer je minimaal 2 isolatie
maatregelen neemt, kon je 
daarvoor ook subsidie aanvra
gen. Echter, het subsidiebudget 
voor huiseigenaren is inmiddels 
op. Eigenaren van apparte
menten kunnen nog wel  
terecht voor de subsidie voor  
Verenigingen van Eigenaren.

Op de overheidswebsite  
‘Energiebesparen doe je nu’ 
vind je een overzicht van 
verbeteropties voor je woning, 
uitleg over subsidies en lenin
gen, en links naar bedrijven die 
de werkzaamheden kunnen 
uitvoeren.

Altijd goed ventileren!
Zorg altijd dat je voldoende 
ventileert. Dit kost een beetje  
energie, maar het is erg 
belangrijk voor je gezond
heid. Bij goede isolatie en het 
ontbreken van kieren kunnen 
ongezonde stoffen zich in de 

lucht binnenshuis ophopen. 
Ventileren kan met een mecha
nisch ventilatiesysteem, maar 
roosters in de ramen en af en 
toe doorluchten kan ook. Veel 
informatie over ventileren kun 
je vinden bij Milieu Centraal.

Besparen
Dankzij al deze tips bespaar je 
al behoorlijk op je energiereke
ning. Wil je nog meer bespa
ren? Kijk dan of het wisselen 
van energieleverancier zin 

heeft. Bekijk in de Energie
vergelijker welke energieleve
rancier voor jou het voordeligst 
is en stap meteen over. Nóg 
makkelijker is overstappen via 
het Energiecollectief.

Voor meer informatie  
ga je naar:
Consumentenbond 
Consumentenbond.nl

Je huis isoleren 
en geld 
besparen

Jaarlijkse besparing in €, (cursief) wat je eenmalig investeert 

Maatregel Tussenwoning Hoekwoning / 
tweeondereenkap

Vrijstaande
woning

Isoleren schuin dak €500 €600 €1000
(€4000) (€4600) (€8300)

Isoleren vloer €160 €180 €320
(€1400) (€1600) (€2800)

Isoleren spouwmuur €210 €550 €800
(€800) (€2100) (€3100)

HR++-glas
in plaats van enkel glas

€240 €270 €360
(€3100) (€3500) (€4600)

Besparen en voor meer 
informatie ga je naar: 
Consumentenbond 
www.consumentenbond.nl

Aangenamere temperatuur thuis
Ben je op zoek naar een uiterst effectieve manier van energie besparen en heb je wooncom-
fort hoog op je wensenlijst staan? Kies dan voor comfortverbetering en een aangenamere temperatuur thuis met TON-
ZON Vloerisolatie. Veel begane grondvloeren in Nederland zijn niet of slecht geïsoleerd. De warmte die de vloer aan de 
onderkant uitstraalt, zorgt voor een koude zone onderin de woning. De koude vloer genereert in de winter een gevoel van 
optrekkende kou waardoor mensen ongemerkt de thermostaat hoger zetten. TONZON Vloerisolatie met Thermoskussens 
is gebaseerd op andere natuurkundige principes en isoleert daardoor effectiever dan andere vloerisolaties. De vloer wordt 
met Thermoskussens zelfs warmer dan de luchtlaag vlak boven de vloer. Het beter isolerend effect levert een veel hogere 
energiebesparing en bij vloeren met vloerverwarming kan nog meer worden bespaard.

tonzon.nl

info@tonzon.nl

+31 (0)53-433 23 91

Onafhankelijk onderzoek laat zien dat het 
TONZON Vloerisolatiesysteem met thermos-
kussens en bodemfolie het 
milieu het minste belast. 

Meer dan 40 jaar praktijkervaring laat zien dat 
dit ook de meest effectieve vloerisolatie is. 
TONZON beperkt niet alleen het warmtever-
lies door de vloer maar beïnvloedt het totale 
energieverbruik van een woning.

Routekaart Na-isolatie: 
voorkom vochtproblemen 

TKI Urban Energy heeft een routekaart 
gemaakt voor het isoleren van bestaande wonin-
gen op de juiste volgorde: ‘Bij het aanbrengen van 
isolatie heeft een aanpakwaarbij alle bouwdelen 
worden verbeterd de voorkeur. 
Bij een stapsgewijze aanpak heeft het in verband 
met het risico op schimmel en huisstofmijt de 
voorkeur  om te starten met de vloer, vervolgens  
de gevel en dan het dak. Wanneer de vloer als laat-
ste wordt geïsoleerd zullen vocht en schimmels 
zich daar concentreren aangezien de vloer dan de 
koudste (en vochtigste) plek is.

 ~ Routekaart Na-isolatie van TKI Urban Energy

De vloer wordt met Thermoskus-
sens zelfs warmer dan de lucht-
laag vlak boven de vloer. Het 
beter isolerend effect levert een 
veel hogere energiebesparing en 
bij vloeren met vloerverwarming 
kan nog meer worden bespaard. 
Meneer Veerkamp uit Geeste merk-
te al gauw verschil na het aanbrengen 
van TONZON. Niet alleen 
hij, maar ook zijn zachte huisgenoot  geniet van het verbeterde 
wooncomfort in huis. De vloerisolatie bevalt zelfs zo goed dat de 
kat des huizes zijn favoriete plek heeft verruild voor de comforta-
bele warmte van de geïsoleerde vloer. 

Wil jij comfortabel, energiezuinig 
én gezond wonen? 
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Warmtepomp:  
elektrisch 
verwarmen
Een warm huis zónder 
aardgas: dat kan duurzaam 
met een warmtepomp. Met 
deze elektrische verwarming 
wordt jouw klimaatimpact 
meteen een flink stuk kleiner. 
En als je nú een warmtepomp 
koopt, kun je subsidie krijgen. 
Check welke warmtepomp voor 
jouw huis geschikt is.

Er zijn drie soorten 
warmtepompen:
•   Een volledig elektrische 

warmtepomp zorgt voor 
verwarming van je huis en al 
je warme water in de bad
kamer en keuken. Als je ook 
elektrisch gaat koken, woon 
je zonder aardgas. Deze 
warmtepomp wordt ook wel 
combi, volledig of allelectric 
genoemd.

•   Een hybride warmtepomp 
werkt samen met je cvketel. 
Hij zorgt op de meeste dagen 
voor de warmte in huis, de 
cvketel springt alleen bij als 
het erg koud is en zorgt voor 

je warme water in de bad
kamer en keuken. Het is een 
makkelijke tussenstap naar 
wonen zonder aardgas. 

•  Een ventilatiewarmtepomp is 
een kleine warmtepomp die 
warmte uit de ventilatielucht 
haalt.

Ongeveer 180.000 huizen in 
Nederland (2016) hebben al een 
warmtepomp, en steeds meer 
mensen nemen er één.

Welke warmtepomp voor welk 
huis?
1   Heeft jouw huis overal iets 

van isolatie (in je dak, vloer 
en gevel én dubbel glas)? 
Dan kun je nu al een hybride 
warmtepomp nemen. Die 
werkt samen met je cvketel, 
maar je gasverbruik daalt 
flink. Zo bespaar je heel 
eenvoudig 25 procent op je 
CO2uitstoot! 

2   Ontbreekt er ergens in huis 
nog isolatie, bijvoorbeeld on
der de vloer of in de spouw

muur? Pak dat dan eerst aan. 
Daarmee bespaar je meer op 
je energierekening en op je 
CO2uitstoot. Daarna ben je 
klaar voor een hybride  
warmtepomp!

3   Is jouw cvketel 12 jaar of 
ouder? Zoek dan alvast uit of 
je huis geschikt is voor een 
volledig elektrische warmte
pomp. Mis je ergens nog 
goede isolatie? Pak dat dan 
nu aan: zo ben je straks klaar 
om allelectric te gaan.

4   Voor een volledige 
warmtepomp moet jouw 
huis goed tot zeer goed zijn 
geïsoleerd. Is jouw huis in of 
na 2000 gebouwd? Dan is de 
isolatie zeker in orde en kun 
je het zonder grote ingrepen 
geschikt maken voor een 
volledige warmtepomp. 

5   Is jouw huis na 1974 ge
bouwd? Dan is de kans 
groot dat je een mechanisch 
ventilatiesysteem hebt en is 
jouw huis geschikt voor een 
ventilatiewarmtepomp. 

Waarom is een warmtepomp 
duurzaam?
Een warmtepomp haalt warm
te uit de lucht, bodem of het 
grondwater en maakt daar een 
bruikbare temperatuur van. 
Een warmtepomp doet dat heel 
efficiënt: van 1 kWh stroom 
maakt een warmtepomp 2 tot  
5 kWh warmte.
De warmtepomp gebruikt 
stroom: je zult dus merken dat  
je stroomverbruik toeneemt. 
Daar staat tegenover dat 
je geen (of bij een hybride 
warmtepomp: de helft minder) 
gas gebruikt. Alles bij elkaar 
gaat jouw CO2uitstoot door 
verwarming en warm water 
omlaag, ook al is in Nederland 
de stroom nog lang niet 100% 
duurzaam. Vergeleken met 
een hrketel op gas is jouw 
CO2uitstoot door verwarming 
en warm water veel lager:
•   Met een hybride warmte

pomp zo’n 25% lager.
•   Met een volledige warmte

pomp met de buitenlucht als 
bron zo’n 40% lager. 

•   Met een volledige warmte
pomp met bodembron zo’n 
50% lager.

Bron: Milieu Centraal,  
www.milieucentraal.nl 

Als in de toekomst alle stroom duurzaam 
is, gaat de CO2-uitstoot van volledige 
warmtepompen zelfs naar nul.
Ga voor meer informatie naar: www.milieucentraal.nl

Milieu Centraal geeft praktische en betrouwbare 
informatie over groene onderwerpen, van zonnepanelen en 
warmtepompen tot afval scheiden en ledlampen. Neem eens 
een kijkje op www.milieucentraal.nl en laat je inspireren!
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Breng jij voldoende  
beweging in jouw dag?
Eén ding is zeker: bewegen is gezond. Maar hoeveel moet je nu 
precies bewegen? En hoe breng je meer beweging in je dag?  
Dat dat niet moeilijk hoeft te zijn, lees je in dit artikel.

Beweegrichtlijnen voor 
volwassenen, ouderen en 
kinderen
Bewegen is goed, meer  
bewegen is beter! De beweeg
richtlijnen geven op basis van 
onderzoek aan hoeveel bewe
ging je minimaal nodig hebt. 
Vaker, langer of intensiever 
bewegen is nog beter. Er zijn 
verschillende beweegrichtlijnen 
voor volwassenen, ouderen en 
kinderen:
Beweegrichtlijnen voor volwas-
senen en ouderen:
•  Doe minstens 150 minuten 

per week aan matig intensie
ve inspanning, verspreid over 
meerdere dagen. 

•  Doe minstens tweemaal 
per week spier en botver
sterkende activiteiten, voor 
ouderen gecombineerd met 
balansoefeningen.

•  Voorkom veel stilzitten.

Beweegrichtlijnen voor 
kinderen van 4 tot 18 jaar:
•  Doe elke dag minstens een 

uur aan matig intensieve 
inspanning. 

•  Doe minstens driemaal per 
week spier en botverster
kende activiteiten.

•  Voorkom veel stilzitten.

Matig intensief bewegen 
tijdens de week 
Om matig intensief te be
wegen hoef je niet direct de 
tennisrackets uit de kast te 
trekken. Wandelen of fietsen is 
prima, zolang je zorgt voor een 
verhoogde hartslag en een ver
snelde ademhaling. Sporten is 
namelijk niet per se nodig om 
voldoende te bewegen, hoewel 
het wel extra winst oplevert 
voor je gezondheid. Er bestaan 
veel verschillende sport en  
beweegactiviteiten. Kies iets 
wat bij jou past en dat jij leuk 
vindt; dat helpt om sport en 
bewegen vol te houden.

Voorbeeldweek met voldoende 
beweging voor volwassenen:
•  Maandag: half uur stevig 

wandelen (met de hond) na 
het avondeten.

•  Dinsdag: thuis wat oefe
ningen, zoals springen en 

kniebuigingen.
•  Woensdag: half uur baantjes 

trekken in het zwembad.
•  Donderdag: thuis wat oefe

ningen, zoals traplopen en 
opdrukken.

•  Vrijdag: half uur joggen in het 
park.

•  Zaterdag: uur lekker door
fietsen, in de tuin werken of 
(buiten)spelen met je  
kinderen.

Bewegen is makkelijker dan je 
denkt
Vaak beweeg je al op een dag, 
bijvoorbeeld door te klussen 
in huis, in de tuin te werken of 
de hond uit te laten. Het is dan 
een kleine stap om die activi
teiten wat vaker te doen. De 
voorbeeldweek laat zien dat 
bewegen makkelijker is dan 
het lijkt. In dagelijkse bezig
heden als klussen in huis en 
wandelen met de hond, zit vaak 
al beweging. Het is een kleine 
stap om die activiteiten wat  
vaker te doen. Of om activitei
ten ‘bewegend’ te doen. Denk 
aan lopen tijdens het bellen. 

Tips om meer te bewegen:
•  Maak bewegen leuk. Kies 

voor activiteiten die je graag 

doet. Houd je van zwemmen? 
Ga dan zwemmen. Houd je 
meer van wandelen? Ga dan 
wandelen. Vind je wandelen 
leuker als je een doel hebt, 
zoals ergens een kopje koffie 
drinken? Kies dan een doel.

•  Maak bewegen nuttig. Begin 
met tuinieren en je hebt 
straks een mooie tuin. Of 
ruim de zolder of kelder eens 
op. 

•  Laat de auto vaker staan. 
Pak de fiets om vrienden of 
familie te bezoeken of een 
boodschap te halen.

•  Neem de trap. Laat de lift of 
roltrap links liggen. 

•  Beweeg samen. Kies voor 
ouderkind activiteiten of 
spreek met een familielid of 
vriend(in) af om samen te 
gaan. Dat is gezellig en biedt 
een stok achter de deur. Ga 
ook eens lunchwandelen op 
je werk. 

•  Plan een vast moment in. 
Zet bijvoorbeeld in je agenda 
dat je iedere maandag na het 
werk een rondje gaat lopen 
of op woensdagochtend een 
dansles volgt.

•  Zorg voor voldoende afwis
seling en plan je beweeg
momenten op vaste tijden.

Hoeveel kan ik bewegen 
om gezond te blijven?

Volwassenen 
en ouderen

2,5 uur per week 
matig intensief bewegen

Verspreid het bewegen over 
meerdere dagen.

3x per week 
spier- en botversterkende 

activiteiten
Zoals volleybal, dansen, 

buiten spelen en fietsen. 

2x per week 
spier- en botversterkende 

activiteiten 
Voor ouderen in combinatie 

met balansoefeningen.

Jeugd 
4 tot 18 jaar

1 uur per dag 
matig intensief bewegen

Matig intensief is als je 
ademhaling sneller wordt.

Meer weten over 
bewegen, sporten en  
de beweegrichtlijnen? 
Je leest er alles over op  
Allesoversport.nl en  
kennis centrumsport.nl/ 
beweegrichtlijnen. 

Op zoek naar een duurzame relatie?

De huidige onroerend goed markt is volop in beweging zowel voor woningen
als bedrijfsmatig! Het is erg belangrijk dat een traject soepel verloopt en daar 
kunnen wij in begeleiden van A t/m Z. 

Ons kantoor is in 1970 begonnen met papier en een typemachine, daarna
kwamen de computers en stapels papier, tegenwoordig zijn we geheel 
papierloos zodat we efficiënt kunnen werken en meer tijd voor onze relaties 
hebben. Als dat geen verduurzaming is!

rken en meer tijd voor onze relaties 

Waar kunnen we mee ontlasten?
Aan-/ verkoopbegeleiding
Aan-/ verhuurbegeleiding
Beheer-/ verhuurmanagement
Woning- en bedrijfstaxaties

Nieuwsgierig hoe wij ons pand (het oude belastingkantoor uit 1920) aan de
Nassaulaan 1 in Emmen verduurzamen? Kom vrijblijvend langs!

 info@prosos.nl
 055 20 706 80 prosos.nl

Samen
stappen
zetten
met marketing

MARKETINGSTRATEGIE

Daag ons uit en deel je ambitie Samen maken wij impact op 
je doelgroep

Maak je website het perfecte 
visitekaartje en verkoopkanaal

ONLINE MARKETING WEBSITE EN WEBSHOP
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Hoeveel brandstof een auto verbruikt 
hangt af van het soort auto waarin u rijdt 
én van uw rijstijl. Door zuinig te rijden 
verbruikt u minder brandstof. Daarmee 
voorkomt u veel uitstoot van CO2 en andere 
milieubelastende stoffen. Ook uw rijstijl 
maakt veel uit voor het milieu. Lees hier 
wat u kunt doen.

1  Maak gebruik van een navigatiesys
teem om zo recht mogelijk op uw doel af 
te gaan en dus geen onnodige kilometers 
te maken. Bij sommige navigatiesystemen 
kunt u kiezen voor meest efficiënte route. 
Bij andere systemen is de optie “kortste 
route” vaak het beste. 

2  Maak gebruik van het Start/Stop  
systeem indien aanwezig. 

3  Wees bewust van het feit dat een 
koude motor tweemaal zoveel brandstof 
verbruikt dan een motor die goed is opge
warmd. Daarnaast is hoge toeren maken 
met een koude motor slecht voor uw voer
tuig. Om zuinig te rijden dient u dus laag in 
de toeren te rijden tot de motor voldoende 
is opgewarmd. 

4  Probeer zo in te parkeren dat u direct 
kunt wegrijden zonder dat u moet keren. 
De auto keren met koude motor direct na 
vertrek is meer vervuilend voor het milieu 
dan wanneer u dit met een warme motor 
doet. 

5  Kies voor Cruise control om gelijkmatig 
gas te geven en een vaste snelheid aan te 
houden. Door minder gas te geven en min
der te remmen loopt uw motor efficiënter 
en dus zuiniger. 

6  Kies de juiste versnelling. Probeer te 
voorkomen dat de motor van het voertuig 
overtoeren of ondertoeren maakt. Door op 
het juiste moment door te schakelen ver
bruikt u het vermogen optimaal, levert het 
minder kans op beschadiging van de motor 
en daarmee waarborgt u zuinig rijden. 

7  Anticipeer op het verkeer. Om zuinig 
te rijden en tegelijkertijd uw rijcomfort te 
verhogen dient u vooruit te kijken in het 
verkeer zodat u tijdig kunt anticiperen op 
diverse verkeerssituaties. Hiermee voor
komt u dat u abrupt moet reageren door 
te remmen of gas te geven en haalt u de 
excessen uit uw rijstijl. 

8  Probeer onnodig elektriciteitsgebruik 
te voorkomen. Hiermee wordt bijvoorbeeld 
bedoeld, overdag rijden met de Daytime 
Running Lights in plaats van de dimlich
ten. 

9  Trek langzaam op. Door rustig op te 
trekken bespaart u brandstof en tegelijker
tijd bespaart u op onderhoud en slijtage. 

10  Onderhoud uw voertuig voldoende. 
Door uw voertuig tijdig van onderhoud te 
voorzien bevordert u de levensduur van uw 
voertuig maar zorgt u er direct voor dat uw 
voertuig zuinig blijft rijden. 

11  Controleer regelmatig uw banden
spanning. Door een te lage bandenspan
ning verhoogt u de weerstand en draagt 
daarmee bij aan een tot 5% hoger brand
stofgebruik. 

12  Probeer kalm te rijden. Bij korte ritten 
(tot een uur) is de tijdswinst door hard 
rijden zeer minimaal. Blijf binnen de 
maximale snelheid rijden om de lucht
weerstand te verlagen. Daarnaast zorgt 
een kalme rijstijl ervoor dat u minder hoeft 
te remmen en te accelereren waardoor u 
direct zuiniger rijdt en het levert minder 
stress op. 

13  Airco slim gebruiken. Een ingescha
kelde airconditioning kan het brandstof
verbruik en dus de CO2 emissie fors  
verhogen. De uitstoot van schadelijke 
emissies kan eveneens worden verhoogd. 
Wilt u brandstof besparen en het milieu 
minder belasten, schakel de airco dan 
alleen in als het echt nodig is. 

14  Korte ritten. Meer dan de helft van 
de autoritten is korter dan 10 kilome
ter, een prima afstand om gewoon op de 
fiets te doen. Bij korte autoritten wordt 
in de regel relatief veel met koude motor 
gereden waardoor het brandstofverbruik 
en dus de CO2 uitstoot relatief hoog is 
en het milieu zwaarder wordt belast. Er 
zijn nog veel meer voordelen om de fiets 
te pakken: u kunt uw fiets vrijwel overal 
gratis parkeren, en u voorkomt onnodige 
slijtage van uw auto door het rijden met 
een koude motor. Een koude motor zorgt 
ook voor relatief meer vervuiling. En al die 
korte ritten vinden vaak in de stad plaats 
en hebben dan een nadelige invloed op de 
lokale luchtkwaliteit. Pak daarom ook eens 
lekker de fiets! 

15  Haal overbodige bagage uit uw auto; 
en rijdt niet onnodig met bijvoorbeeld een 
imperiaal. Extra bagage betekent extra 
gewicht, meer brandstofverbruik en dus 
een hogere CO2 uitstoot. 

Voor meer informatie:
www.hetnieuwerijden.nl.

15 tips voor een 
zuinige rijstijl

Compact, SUV of stationcar: de hybridetechniek vindt zijn weg naar verschillende Renault-modellen. Als u kiest voor een Renault 
E-TECH model, dan kiest u voor een moderne en technologische mobiliteitsoplossing die zich altijd aanpast aan uw gebruik. Of u nu een 
kilometervreter bent, een stadsrijder of helemaal niet in een hokje past: u geniet van alle voordelen van elektrisch rijden, zónder dat u 
hoeft te veranderen. Het E-TECH aanbod bestaat uit twee soorten motoren:
• E-TECH Hybride op een nieuwe CLIO of ARKANA, die zichzelf rijdend oplaadt.
• E-TECH Plug-in hybride op een nieuwe CAPTUR of een nieuwe MEGANE Estate, die u ook kan opladen bij een laadpaal.

Hybride: balans tussen rijden op elektriciteit en benzine
E-TECH is de innovatieve en exclusieve technologie van Renault. De 
technologie wordt beschermd middels 150 patenten, is ontwikkeld 
in samenwerking met de Renault F1-teams én is gebaseerd op onze 
expertise op het gebied van elektrisch rijden.
In het E-TECH Hybrid-aandrijfsysteem wordt een benzinemotor 
gecombineerd met 2 elektrische motoren en een accu. De hybride 
modellen worden voorzien van een automatische versnellingsbak en 
zijn efficiënt en effectief op het gebied van energiebeheer. U legt nu 
nóg grotere afstanden af in de volledig elektrische modus.

Renault E-TECH modellen
Met de Renault CLIO en ARKANA E-TECH Hybrid geniet u van de 
voordelen van een elektrische auto: vloeiend, stil en snel rijden en 
optrekken. Maar u bespaart ook brandstof en stoot minder CO2-uit. 
Vrijheid ervaart u ook met de CAPTUR en MEGANE Estate Plug-in 
Hybride van Renault. U kiest voor uw dagelijkse ritten voor volledig 
elektrisch rijden. En bij langere ritten voor de hybride optie. Met de 
E-TECH Plug-in Hybrid-technologie profiteert u van het beste van 
deze 2 werelden.

Renault elektrische modellen
Naast de hybride modellen heeft Renault ook 100% elektrische 
modellen: de Renault ZOE, de TWINGO Electric, KANGOO ZE 
en de MASTER ZE.

Meer weten? 
Kom langs op één van onze vestigingen en laat u 
uitgebreid informeren.

www.terwolderenault.nl/renault/ www.terwolderenault.nl/renault/

Renault E-TECHE-TECH
HYBRIDE TECHNOLOGIE VOOR IEDEREEN

Over Terwolde Renault
Terwolde Renault is de officiële Renault-dealer in de provincies 
Groningen en Drenthe. Opgericht in 2009 heeft Terwolde vestigingen 
in Assen, Delfzijl, Emmen, Groningen, Hoogeveen en Roden. Terwolde 
Renault is sinds 1 juni 2017 onderdeel van de Zwitserse Emil Frey 
Group. Emil Frey Nederland NV is één van de grootste automotive 
retailorganisaties van Nederland en vertegenwoordigt in Nederland 
13 verschillende automerken.

Assen  Zeilmakerstraat 22  T. (0592) 34 37 77
Delfzijl  Sikkel 2    T. (0596) 62 92 00  
Emmen  Phileas Foggstraat 39 T. (0591) 66 90 90  
Groningen  Osloweg 147  T. (050) 54 45 711 
Hoogeveen  Edisonstraat 24  T. (0528) 29 97 70
Roden  Ceintuurbaan Noord 116  T. (050) 30 97 150
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Er gaat geen dag voorbij of het woord duurzaamheid of klimaat 
valt. We horen steeds meer over het belang van insecten voor de 
bestuiving van ons voedsel. Een groene levende tuin draagt bij 
aan al deze thema’s en is daarnaast ook nog eens goed voor ons.

Groen voor de mens 
De Levende Tuin is een plek 
van rust, een plek voor kinde
ren om te spelen of een tweede 
groene woonkamer. Een plek 
om vooral te genieten. Ont
moetingen en gesprekken in 
het groen verlopen prettiger. 
Kinderen bewegen meer in het 
groen en worden minder vaak 
gepest. Uit onderzoek blijkt dat 
we in een groene omgeving al 
binnen 5 minuten ontspannen. 
Beplanting kan zelfs bijdragen 
aan het verminderen van het 
ervaren van geluidhinder van 

verkeer uit de omgeving.  
Met een kruidentuin van een 
vierkante meter ben je al duur
zaam bezig. Of wat te denken  
van bloemen uit je eigen tuin 
voor op de taart, in de salade 
of vaas. Een bloemenborder 
kan zo gekozen en geplaatst 
worden dat ze nagenoeg geen 
watergeven behoeft op warme 
dagen, veel water opneemt bij 
een regenbui en onkruid weinig 
kans heeft. Door groen in 
plaats van verharding draagt u 
meteen bij aan biodiversiteit en 
aan het klimaat. 

Onderhoudsvriendelijk 
Aanpassingen om te komen 
tot een meer levende tuin 
kunnen eenvoudig zijn. Een 
levende tuin vraagt niet per 
se meer onderhoud en is ook 
niet duurder dan een tegeltuin. 
Belangrijk is dat de juiste 
planten op de juiste plaats 
staan en het gebruik van de 
juiste materialen.

Groen is poen 
Wonen in een veilige en 
gezonde leefomgeving vinden 
we belangrijk. Wijken met 
groen hebben gemiddeld 42% 
minder criminaliteit dan wijken 
zonder groen. Beplanting in 
de directe omgeving verhoogt 
de waarde van uw woning 
met 4 tot 15%. Van veel 
voordelen van groen zijn we 
ons niet bewust. Vaak ook 
niet van het feit dat met het 
toepassen van groen euro’s 

kunnen worden bespaard 
en zelfs verdiend. Neem 
bijvoorbeeld zonnepanelen in 
combinatie met een groen dak. 
Zonnepanelen op een groen 
dak leveren 6% meer energie en 
gaan ook nog eens langer mee. 

Samen vergroenen 
Afhankelijk van uw gemeente 
en waterschap levert samen 
vergroenen van uw tuin, 
woning of schuur met de buren 
financieel voordeel. Tegelijk 
met de buren vergroenen 
kan ook besparen op aanleg 
of onderhoud door een 
groenprofessional.

Voor meer informatie:
vhg.org

Maak van uw tuin 
een Levende Tuin 
Het is er fijner 
en gezonder 

Een Levende Tuin maken? 
Schakel de hulp van een groenprofessional in. 
Bij Branchevereniging VHG vindt u aangesloten 
groenprofessionals. Deze kunnen u veel meer 
vertellen over de mogelijkheden. U kunt zoeken op 
bedrijfsnaam, postcode, plaatsnaam of provincie   
De Levende Tuin is goed voor mens, natuur, 
klimaat en uw portemonnee!

Gegarandeerd levering omdat al onze producten met zorg worden
geproduceerd in onze eigen Nederlandse productiefabriek!

Houtbouw | Tuinkamers | Serres | Bestrating | Schuttingen | Totaalplan 

MODUHOUT & HOUTBOUW

AL 25 JAAR EEN BEGRIP IN EMMEN EN OMGEVING!

VERANDA’S & GLASWANDEN

BLOKHUTTEN

25% KORTING OP AL ONZE 
STANDAARD BLOKHUTTEN!

 @tuinbeurs
 @tuinbeurs_nederland
  info@tuinbeursnederland.nl

www.tuinbeursnederland.nl
Phileas Foggstraat 37 - Emmen
(0591) 67 76 65

GENIET OPTIMAAL VAN UW TUIN, HET HELE JAAR DOOR 
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Ecologisch slapen
Slaap je liever niet op een berg 
chemische zooi, dan kun je 
kiezen voor een matras van 
natuurmaterialen. Er zijn ook 
ecologische kussens op de 
markt, die zijn net als de ma
trassen gevuld met natuurlijke 
materialen als kapok of wol, 
maar je kunt ook kiezen voor 
een kussen met speltvulling!

Duurzaam beddengoed 
Een wollen deken kan heel 
lang meegaan en is 100% 
recyclebaar. Daarbij is wol heel 
schoon: het materiaal reinigt 

zichzelf, is bacteriewerend 
en vuilafstotend. Je kunt 
trouwens ook kiezen voor een 
wollen dekbed. Kies je voor een 
duurzaam dekbed, dan is deze 
gemaakt van biologisch katoen 
en diervriendelijk dons (let op 
het RDSkeurmerk!). Maak het 
geheel af met beddengoed om 
bij weg te dromen door te kie
zen voor natuurlijke materialen 
als linnen, biologisch katoen, 
bamboe of tencel. 

Luchtzuiverende planten
Als er te weinig zuurstof  
in je slaapkamer is, kan je 

benauwd worden. Zo kan het 
maar zo gebeuren dat je wél 
genoeg uren slaapt, maar 
alsnog moe en met hoofdpijn 
wakker wordt. Zorg daarom 
dat je genoeg frisse lucht in je 
slaapkamer hebt en zet een 
paar luchtzuiverende planten 
neer. De Sanseveria is bijvoor
beeld een ideale plant voor in je 

slaapkamer. Ook de Aloë Vera 
is een goede optie omdat die 
veel zuurstof afgeeft. 
Wil je helemaal outofthebox, 
dan kies je voor een klimop. Die 
kan ook prima binnen groeien 
en schijnt volgens NASA een 
geweldige luchtzuiveraar te 
zijn!

Colofon
Duurzaamheidswijzer is een uitgave van: 
Pepper Media Groep BV
www.peppermediagroep.nl
info@peppermediagroep.nl
0552070004
 
Deze Duurzaamheidswijzer wordt jaarlijks 
huis-aan-huis verspreid 

Directie/eindredactie:
M. de Vries

Vormgeving/redactie:
Prosos B.V.
Studio Vlekkeloos

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Janssen/Pers Rotatiedruk BV heeft een 
integrale visie op een duurzame bedrijfs
voering. Primair zijn we bezig met het ver
duurzamen van de bestaande bedrijfsactivi
teiten. Onze gebruikte grondstoffen zijn vrij 
van VOC’s en alcohol en goedgekeurd door 
de EU, welke worden ingekocht bij gecerti
ficeerde bedrijven. Uiteraard zijn we in het 
bezit van FSC en het PEFCcertificaat en 
werken we hoofdzakelijk met gerecyclede 
papiersoorten.

Disclaimer: Voor mogelijke onjuistheid en/
of onvolledigheid van de hierin verstrekte 
informatie kan Janssen/pers geen aanspra
kelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan 
de inhoud van dit bericht rechten worden 
ontleend.

Verspreiding
AllInn Verspreidingen BV

Vrijwaring
Uitgever en auteurs verklaren dat deze 
uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste
weten is samengesteld. Evenwel kunnen 
uitgever en auteurs op geen enkele wijze 
instaan voor de juistheid of volledigheid van 
de informatie. Uitgever en auteurs aanvaar
den dan ook geen enkele aansprakelijkheid 
voor schade, van welke aard dan ook.  

Niets uit deze uitgave mag worden verveel
voudigd of openbaar worden gemaakt door 
middel van druk, fotokopie, microfilm of 
welke andere wijze dan ook zonder vooraf 
schriftelijke toestemming van de uitgever.

Alle partners van deze 
Duurzaamheidswijzer zijn uitsluitend 
verantwoordelijk voor hun eigen informatie 
en dus niet voor de overige informatie en 
adverteerders in deze uitgave. Wij verwijzen 
u voor de meest recente informatie van de 
diverse onderwerpen naar de websites van 
de verschillende partners.

Tips voor jouw 
duurzame 
slaapkamer

Gemiddeld slapen we een derde van 
ons leven, waarmee onze slaapkamer 
een van de belangrijkste ruimtes in 
huis is. Maar hoe maak je deze ruimte 
tot een gezonde, duurzame omgeving 
waar je helemaal tot rust kunt komen? 
Wij zetten een aantal tips voor een 
duurzame slaapkamer op een rij. 

Nationale Duurzame 
Huizen Route
De Nationale Duurzame Huizen Route is een platform voor iedereen die geïnteresseerd 
is in duurzaam wonen. Wat is er te beleven? 
• 365 dagen per jaar vragen stellen aan huiseigenaren op de website
• Ideeën opdoen en uitwisselen tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route 
• Verdieping met thematours in het voorjaar 

Ervaringen uit de eerste hand
Wil je meer weten over het verduurzamen 
van je huis en comfortabeler wonen? Of 
staat er een verbouwing op de planning en 
kijk je naar energiebesparende mogelijk
heden? Stel je vraag aan een huiseigenaar 
met een duurzame woning en hoor erva
ringen uit de eerste hand.
Veel huiseigenaren zijn het hele jaar door 
via de website bereikbaar voor vragen of 
aanvullende informatie. Dit kan door mid
del van een contactformulier bij de woning. 

Bekijk de duurzame huizen bij jou in de 
buurt. Je kunt ook zoeken op bouwjaar, 
type woning of kenmerk.
De deelnemende huizen zijn stuk voor stuk 
inspirerende voorbeelden om zelf aan de 
slag te gaan.

Duurzame Huizen Route 
Tijdens de jaarlijkse Duurzame Huizen 
Route krijg je de mogelijkheid om huisei
genaren persoonlijk te ontmoeten. In heel 
Nederland stelt een groot aantal huiseige
naren hun duurzame huis ieder jaar open 
voor een bezoek. In een ongedwongen 
sfeer heb je alle tijd om vragen te stellen.
LET OP: Niet alle huizen gaan open. Zie de 
openingstijden op onze website.

Huis aanmelden
Vind je het leuk om anderen op weg te 
helpen bij het duurzamer maken van hun 
woning? Meld je huis aan voor de Natio
nale Duurzame Huizen Route en deel jouw 

kennis en ervaringen. Of het nu gaat om 
spouwmuurisolatie, HR++glas, zonnepa
nelen of balansventilatie; alle opgedane 
kennis en ervaringen zijn waardevol! 

Voor meer informatie bezoek je onze web
site op www.duurzamehuizenroute.nl
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 www.theobruning.nl

KOM OP!

STAP OP DE FIETS!


