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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 Eindhoven opge
nomen waarin de gemeente 
wordt afgezet tegen het lande
lijk 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”

Rabobank lanceert de 
Energiecoöperatiedesk    
Vanaf je eerste collectieve zonnedak tot groot zonnepark.  
Energiecoöperaties hebben een belangrijke rol in een duurzamer Nederland. Als bankier van de energietransitie ondersteunt 
Rabobank deze coöperaties met geld, kennis en haar netwerk.  
'We zien dat het steeds urgenter wordt iets aan de energietransitie te doen. Voor veel mensen is de energietransitie een 
energiecrisis geworden’, vertelt Johan van de Louw, Directeur coöperatieve Rabobank in Oost-Brabant. ‘Als bank willen we 
bijdragen aan de oplossing. Daar is de Energiecoöperatiedesk uit geboren.’ 
De Energiecoöperatiedesk helpt (startende) energiecoöperaties bij het openen van een rekening, maar ook bij financieringen, 
verzekeringen en andere vraagstukken. We zijn er voor (startende) energiecoöperaties die toe zijn aan een volgende stap. Door 
onze kennis, ervaring en ons netwerk te delen, helpen we ze verder.  
Meer weten? Neem contact op via: Energiecooperatiedesk.OBR@rabobank.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 
Eindhoven 
Het spinnenweb laat zien  
hoe duurzaam de gemeente  
Eindhoven 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 Eindhoven 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 2021
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De eerste stappen naar een energiezuiniger leven zet u al met kleine verbeteringen. Bijvoorbeeld door korter te douchen of te wassen op 
een lagere temperatuur. Wilt u als woningeigenaar grotere maatregelen treffen? Dan is het handig om een plan te maken. We vroegen 
Maarten Bax, technisch adviseur bij Regionaal Energieloket, naar de beste manier om uw huis stap voor stap energiezuinig te maken.

Voordelen van een energiezuinige woning
 Uw energierekening gaat omlaag
 De waarde van uw woning stijgt 
 Uw woning wordt gezonder én comfortabeler 
 U draagt bij aan een beter milieu
 U wordt minder afhankelijk van aardgas uit Rusland. 

Stap 1: Houd warmte binnen door te isoleren
‘Een blik in het kadaster is genoeg om te weten hoe het zit met de 
isolatie van uw huis. Is uw huis gebouwd vóór 1983 en daarna niet meer 
gerenoveerd? Dan is de woning waarschijnlijk niet goed geïsoleerd. 
Met eenvoudige isolatiemaatregelen kan flink wat gas bespaard 
worden. De goedkoopste oplossing is spouwmuurisolatie. Dit kost 
meestal nog geen 2.500 euro en geeft naast lagere stookkosten ook 
een hoop comfort in huis. De meeste warmte gaat verloren via het 
dak, maar dakisolatie is ook lastiger te verbeteren. Pak dat vooral 
aan op een natuurlijk moment, bijvoorbeeld als de dakbedekking aan 
vervanging toe is. 

Stap 2: Zorg voor schone lucht met ventilatie 
‘Een modern huis heeft geen tocht, maar ook geen natuurlijke 
ventilatie. Ramen of roosters open zorgt voor een hoop warmteverlies. 
Goede ventilatie zuigt vuile lucht weg en voert schone lucht van buiten 
aan. De moderne apparaten halen ook warmte uit de vuile lucht en 
geeft die warmte mee aan de schone lucht die de woning binnenkomt 
(warmteterugwinning). Zo heeft u altijd verse lucht én blijft de warmte 
in uw woning.’

Stap 3: Kies voor duurzame energie
‘Kiezen voor een duurzame energieleverancier is de eerste stap. 
Nog duurzamer is het om uw eigen energie op te wekken met 
zonnepanelen. Maarten: ‘We organiseren regelmatig acties met 
gemeenten waarmee u collectief zonnepanelen kunt inkopen. Vraag 
bij de het energieloket naar aankomende acties. Zo bespaart u geld en 
weet u dat u met een betrouwbare installateur in zee gaat.’

Stap 4: Verwarm duurzaam
‘Een elektrische warmtepomp is een goed voorbeeld van een 
energiezuinig verwarmingssysteem. Hiervoor moet een huis wel 
geschikt zijn. Maarten: ‘Huizen die na 2004 gebouwd zijn kunnen 
uitstekend verwarmd worden met een warmtepomp en dus van het 
aardgas af. Hiervoor wordt wel vloerverwarming of lage temperatuur 
radiatoren aangeraden. Er is ook is een hybride warmtepomp. 

Bij het hybride systeem 
werkt de warmtepomp 
samen met de cv-
ketel. De hybride 
warmtepomp kan wel 
70% van de tijd een 
woning verwarmen en 
bespaart dus ook veel 
gas.

Eigenaren van een 
oudere woning, 
kunnen beter eerst de 
isolatie verbeteren. 
Voor woningen waar 
een warmtepomp 
niet mogelijk is, komt 
een ander alternatief 
voor de gasgestookte 
cv-ketel. Maarten: ‘Elke gemeente heeft eind 2021 het eerste plan 
gepresenteerd met alternatieven op aardgas per wijk. Voor veel 
bewoners is nu bekend of er kansen zijn voor een warmtenet of dat 
bijvoorbeeld een warmtepomp de voorkeur heeft.’

Over Regionaal Energieloket
Het verduurzamen van de woning zorgt voor veel vragen en 
uitzoekwerk. Wat is er in uw woning allemaal mogelijk? Welke 
subsidies zijn er? En hoe vindt u een betrouwbaar bedrijf voor het 
uitvoeren van duurzame maatregelen? Regionaal Energieloket helpt u 
om antwoord te krijgen op dit soort vragen. Dankzij de samenwerking 
met de gemeente geven zij u gratis onafhankelijke  informatie en 
advies. Ga naar het energieloket van jouw gemeente via: 
www.regionaalenergieloket.nl 

GRATIS ADVIES VOOR 
EEN DUURZAME WONING

Gratis cadeaubon van € 70 voor huurders 
Wilt u als huurder energie besparen en daarmee uw energierekening 
verlagen? Dan kunt u met kleine maatregelen aan de slag. De gemeente 
Eindhoven helpt u daar graag mee en deelt cadeaubonnen uit t.w.v. 
€ 70. De cadeaubon kunt u inwisselen voor energiebesparende 
producten zoals ledlampen, radiatorfolie en tochtstrips. 
Vraag uw cadeaubon nu aan via 
regionaalenergieloket.nl/eindhoven/cadeaubon
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Verwarmen vraagt om een nieuwe aanpak. Onze slimme innovaties helpen jou je huis 
elektrisch, comfortabel en effi ciënt te verwarmen. Of het nu gaat om permanent verwarmen 
of een aanvulling op een bestaand systeem. Voor iedere ruimte hebben wij een passende 
oplossing. Dankzij onze smartapp heb jij de optimale controle. Onze producten ondersteunen 
bij de transitie naar gasloos verwarmen.

DE VOLGENDE STAP
IN VERWARMEN
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Advies op maat op uw situatie,  wensen en mogelijkheden,  met een stappenplan voor energie- en kosten- 
besparende opties! Door gericht en verstandig te investeren in energiebesparende maatregelen levert 
uw geld een hoog rendement op tot wel 30%.

Energielabel
Meten is weten! 
(verplicht bij  
verkoop en verhuur)

Maatwerkadvies
Advies op maat met 
een stappenplan

Kierdichting test
Bespaar tot wel 30% 
op energiekosten

www.qlimaat.nu
info@qlimaat.nu 

Bel of  ons:
085 130 84 00

Bespaar op uw energiekosten
in 3 stappen

25%25%
KORTINGKORTING

Naden &  
kieren
Maak ze dicht!
Door de brievenbus, langs 
het kruipluik of ‘gewoon’ 
onder de deur door: tocht kan 
overal vandaan komen. Het 
zorgt voor kou en onnodig 
energieverbruik. De oplossing 
is simpel: maak alle naden 
en kieren in je huis dicht, 
bijvoorbeeld met tochtstrips 
of kit. Je huis voelt warmer, je 
verspilt minder energie en je 
helpt het klimaat.

Een huis met veel naden en 
kieren is ‘lek’. Koude lucht van 
buiten stroomt je huis in en 
verwarmde lucht je huis uit. 
Je huis voelt daardoor kouder 
aan. De thermostaat een 
graadje hoger zetten lijkt een 
goede oplossing. Het wordt 
daardoor wel wat warmer 
in huis, maar je gasverbruik 
gaat ook omhoog. En dan te 
bedenken dat de thermostaat 
juist omlaag kan als alle naden 
en kieren dicht zijn.

Kosten en besparingen
Het dichtmaken van alle naden 
en kieren in een gemiddelde 
hoekwoning of 2-onder-1-kap 
scheelt zo’n 70 m3 gas per jaar. 
Dat komt neer op een jaarlijkse 
besparing van minimaal € 70. 
En als de thermostaat dan 
ook nog een graadje lager 
kan (omdat het huis warmer 
aanvoelt), dan bespaar je nog 
eens zo’n € 130 per jaar. Samen 
€ 200 per jaar dus!

Zelf doen: lage kosten
Als je zelf naden en kieren 
dichtmaakt, betaal je alleen de 
kosten van het materiaal. Die 
heb je zo terugverdiend met 
een lagere energierekening.
Als je een klusjesman of 
bedrijf inhuurt, kost het 
natuurlijk meer. Milieu Centraal 
berekende dat het in een 
gemiddelde hoekwoning zo’n 
€ 1.300 kost om alle naden en 
kieren te laten dichtmaken. 
Als een deel al is gedaan 
(bijvoorbeeld omdat je dak of 
vloer al geïsoleerd is), zijn de 
kosten lager.

Op kierenjacht: check je huis 
Naden en kieren kun je pas 
dichtmaken als je weet waar 
ze zitten. Soms is dat op 
zichtbare plekken in je huis, 
bijvoorbeeld in de brievenbus. 
Soms op onverwachte plekken, 
bijvoorbeeld bij gaten in de 
muur waar leidingen doorheen 
lopen.

Ga daarom op kierenjacht in je 
eigen huis. Check de ‘hotspots’ 
voor naden en kieren, kijk en 
voel als het hard waait: zijn ze 
dicht of voel je nog tocht als je 
je hand er voor houdt?

De ‘hotspots’ in huis
Door het hele huis
• Bij ramen en deuren die open 
kunnen
• Tussen de kozijnen en de muur 
• Bij gaten in de muur of vloer 
waar leidingen doorheen lopen
• Tussen gipsplaten

Voordeur, meterkast, keuken en 
kruipluik
• Opvallende plekken: in 
de brievenbus en onder de 
buitendeur
• Onopvallende plekken: in de 
meterkast, bij leidingen achter 
en onder keukenkastjes en 
rondom het kruipluik
Bij de buitenmuren
• Bij een voorzetwand tegen 
de buitenmuur: tussen de 
gipsplaten
• Waar de begane grondvloer 
aansluit op de buitenmuren
In het dak
• Tussen dakplaten, in de nok 
en in de aansluitingen van het 
dak.

Bron: Milieu Centraal,  
www.milieucentraal.nl 

Als alle naden en kieren in je huis 
dicht zijn, kan de verwarming vaak ook 
een graadje lager. In een gemiddelde 
hoekwoning scheelt dat bij elkaar zo’n 
200 euro per jaar! 
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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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 13
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Neem contact op met de SolarStudio op 036 - 76 01 018
of via het contactformulier op onze site www.desolarstudio.nl

NU IN EINDHOVEN!
ZONNEPANELEN
ZONDER INVESTERING!
Zonnepanelen op uw woning zonder dat dit extra kosten voor 
u met zich meebrengt? De SolarStudio maakt het mogelijk.
Voordelen die u bij de SolarStudio krijgt:

➧ U krijgt een kosteloos en vrijblijvend
adviesgesprek

➧ Een directe besparing door een
lagere energierekening

➧ Bijdragen aan een schoner milieu
➧ U krijgt de best geteste

Duitse glas/glas zonnepanelen
met 30 jaar productgarantie

➧ 30 jaar vermogensgarantie
➧ in 1 dag volledig geïnstalleerd

zonder hak- en breekwerk

De SolarStudio bestaat 5 JAAR! En wil dit 
niet ongemerkt aan zich voorbij laten 
gaan. 

Speciaal voor huiseigenaren uit Eindhoven
ontvangt u GRATIS 1ZONNEPANEEL op 
uw systeem!

ACTIE!
DE SOLARSTUDIO

5 JAAR!

• U krijgt een kosteloos en vrijblijvend adviesgesprek
• Een directe besparing door een lagere energierekening
• Bijdragen aan een schoner milieu
• U krijgt de best geteste Duitse glas/glas zonnepanelen
 met 30 jaar productgarantie
• 30 jaar vermogensgarantie
• in 1 dag volledig geïnstalleerd zonder hak- en breekwerk

Zonnepanelen op uw woning zonder dat dit extra kosten met zich 
meebrengt? De SolarStudio maakt het mogelijk. Voordelen die u bij 
de SolarStudio krijgt:

NU IN EINDHOVEN!
ZONNEPANELEN ZONDER INVESTERING!

Neem direct 
contact op!

Neem contact op met de SolarStudio op 036 - 76 01 018  
of via het contactformulier op onze site www.desolarstudio.nl

ACTIE 
voor alle 

inwoners van 
Eindhoven;
nu 1 paneel 

gratis!
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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.

Hoeveel kost 
jouw vloerverwarming?

Met onze hulp, leg jij gemakkelijk 
zelf vloerverwarming!

Bereken je setprijs direct online... m²

Kortingsactie naregeling

50 euro korting
Bestel je voor 31 december 2022 naregeling via
www.vloerverwarmingzelfleggen.nl, dan ontvang je €50 
korting. Je activeert de korting middels het invoeren van 
de actiecode.

De minimale besteding is €275 inclusief btw.

De actiecode is geldig tot 
en met 31 december 2022. 

Actiecode:  Wijzer50EHV

Regel het zelf online
Wil je jouw ruimte(s) nog nauwkeuriger regelen? Bekijk dan 
online onze opties op het gebied van naregeling. Via onze 
website of middels het scannen van de QR-code ben je direct 
op de hoogte van ons assortiment en bijbehorende prijzen. 

DUURZAAMHEIDSWIJZER.NU  |  13EINDHOVEN  



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 aan
vragen. Om in aanmerking te 
komen voor deze subsidie dient 
u minimaal twee maatregelen 
uit te laten voeren, voor extra 
informatie kunt u kijken op: 
www.rvo.nl

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
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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!

LUCHT-WATER WARMTEPOMPEN
Om de toename van CO2 en andere schadelijke broeikasgassen in onze atmosfeer tegen te gaan, zullen 
o.a. milieuvriendelijke verwarmingssystemen steeds meer traditionele, vervuilende systemen moeten gaan 
vervangen. Lucht-water warmtepompen zijn gebaseerd op een schone techniek waarmee verwarming en 
warmwatervoorziening in een gebouw geregeld kan worden. Met de buitenlucht als bron en het water om 
te verwarmen (of koelen) kan zo zelfs de gasaansluiting de deur uit! Neem vandaag nog contact op om uw 
mogelijkheden te bespreken.

IJzerzijp 2
5421 ZE Gemert

Tel.:  0492 792 997 
Email: info@ivenko.nl www.ivenko.nl
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Gemar is dé Specialist 
op vloeren gebied!
 
Gemar Parket heeft zich als familiebedrijf in de afgelopen 50 
jaar ontwikkeld van een pure ambachtelijke parketspecialist tot 
een bedrijf met het grootste aanbod in vloeren. Wij werken met 
duurzame producten zoals hout, kurk, bamboe en tapijt met het 
Cradle tot Cradle vignet.

Tevens verkopen we nu ook pvc vloeren zonder pvc! Deze zijn 
100% biologisch en worden gerecycled na het verwijderen uit uw 
woning. U zult aangenaam verrast zijn als u de grootste en mooiste 
showrooms van Nederland bezoekt. Laat u inspireren door onze 
prachtige en meest uitgebreide collecties houten vloeren en PVC 
vloeren voor elke interieurstijl.

En zoekt u een bijpassende vloerbedekking, ook voor uw trap, 
of een perfecte laminaat of PVC vloer voor de slaapkamer? Wij 
kunnen het allemaal leveren.
 
Kom dan ons grote assortiment hout, bamboe, kurk, tapijt en 
laminaat bekijken in één onze showrooms. Wij nemen de tijd om 
u wegwijs te maken in de ontelbare vloer mogelijkheden onder het 
genot van een kopje koffie of thee.

EINDHOVEN

Keizer Karel V Singel 12
5615 PE Eindhoven
Tel.: 040-2932393

E-mail: eindhoven@gemarparket.nl 

HELMOND

Engelseweg 198
5705 AJ Helmond
Tel.: 0492-538559

E-mail: info@gemarparket.nl

ROSMALEN

Oude Baan 15
5242 HT Rosmalen
Tel.: 073-5221625

E-mail: rosmalen@gemarparket.nl

WWW.GEMARPARKET.NL

Je woning verduurzamen? 
Hoe ga je dat betalen?

GRATIS
Verduurzaamrapport

t.w.v.  €189,-

Hypotheek Visie Eindhoven
Pastoriestraat 153
5612 EK Eindhoven
040-2482211
eindhoven@hypotheekvisie.nl
www.hypotheekvisie.nl/eindhoven

Wil je je huidige woning gaan verbouwen?
Of de bestaande hypotheek oversluiten? Denk 
dan eens aan de financieringsmogelijkheden voor 
energiebesparende maatregelen! Verduurzaming van 
de woning zorgt niet alleen voor lagere maandlasten, 
maar ook de waarde van de woning neemt hierdoor 
toe. Hypotheek Visie Eindhoven staat graag voor je 
klaar om je alles te vertellen over de mogelijkheden!

Bestaande hypotheek
Het wordt steeds interessanter om je woning te verduurzamen. 
Het is niet alleen beter voor het milieu, maar uiteindelijk ook 
voor je portemonnee. Energiebesparende voorzieningen kun 
je meefinancieren in je hypotheek. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan zonnepanelen, isolatie, beglazing, isolerende deuren of 
kozijnen, warmtepomp, energiezuinige ventilatie enzovoorts. 

Subsidieregelingen
Er zijn allerlei subsidieregelingen voor energiebesparende 
voorzieningen. Zo betaalt de overheid mee met verschillende 
subsidies voor bijvoorbeeld betere isolatie, het aanschaffen 
van zonnepanelen of een warmtepomp. Kijk voor meer 
informatie op www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer 

De Energiebespaarders
Je woning willen verduurzamen, maar niet weten waar te 
beginnen? Dan staan ‘De Energiebespaarders’ voor je klaar. 
Je hoeft je niet meer te verdiepen in de techniek en geen 
verschillende aanbieders te vergelijken. Ze komen bij je 
aan huis om alle mogelijkheden te bespreken die je later 
aangeleverd krijgt in een verduurzaamrapport. Als je een 
eerste gratis en vrijblijvende afspraak maakt bij Hypotheek 
Visie in Eindhoven dan zetten wij de opdracht uit bij De 
Energiebespaarders. De kosten van €189,- zullen dan ook 
volledig door ons vergoed worden! Kijk voor meer informatie 

op: www.energiebespaarders.nl

Hoe maak je een afspraak?
Hypotheek Visie Eindhoven kijkt en denkt graag met je mee. 
Mocht je benieuwd zijn naar jouw mogelijkheden? Maak 
dan gratis en vrijblijvend een eerste afspraak met een van 
onze hypotheekadviseurs!



Telefoon: +31(0)6 52 78 56 76

Mail: info@elektroserviceeindhoven.nl

LAADPAAL THUIS, LAADPUNT EV

Opladen van uw elektrische auto kan op het werk of bij een oplaadpunt.  
Maar uw auto thuis opladen is natuurlijk nog prettiger. Opladen van uw auto 
kan thuis met een laadpunt of laadpaal. Naast de installatie zelf dient de meter-
kast ook aangepast te worden. Zo komt er bv. een aparte aardlekautomaat voor 
het laadpunt. U kunt bij ons terecht voor alle automerken. We verzorgen de 
gehele installatie van aanvraag tot een werkend laadpunt met heldere prijzen 
voorafgaand aan de installatie.

LAADPAAL LATEN PLAATSEN, HOE WERKT HET?

Voordat we de laadpaal kunnen plaatsen is het belangrijk dat we weten wat 
uw wensen zijn en hoe de situatie is. Wilt u één laadpunt of meerdere auto’s 
tegelijk kunnen laden. Kiest u voor een laadpunt aan de muur of losse laadpaal 
in de tuin. Hoe zit het met graafwerkzaamheden, de meterkast of eventuele 
vergunningsaanvragen. Dit geeft u door in de aanvraag.

Op basis van uw aanvraag berekenen we de bijhorende kosten zodat u precies 
weet waar u aan toe bent. Als u akkoord gaat met de offerte, plannen we het 
werk in en maken een afspraak voor de plaatsing en installatie. We hebben 
intussen enkele duizenden laadpalen mogen installeren. Onze gecertificeerde 
monteurs weten dus precies waar ze rekening mee moeten houden. We gaan 
pas weg als alles perfect is aangesloten, afgewerkt en getest. Mocht er zich 
onverhoopt toch een probleem voordoen met de installatie dan komen we het 
dezelfde dag nog oplossen.

LAADPALEN VAN A-MERKEN

We leveren en installeren laadpalen voor alle automerken. In de basis adviseren 
wij laadpalen van de a-merken EASEE, ALFEN & EV-BOX. We adviseren u graag 
welk type of merk lader u het beste kunt gebruiken voor uw auto. Daarmee 
bent u verzekerd van een kwalitatieve laadpaal die afgestemd is op uw auto. 
We kunnen ieder type leveren en installeren. Mochten er aanpassingen nodig 
zijn in uw meterkast dan adviseren we u hier vooraf over.

LAADPAAL INSTALLATIE ZAKELIJK

Voor zakelijke klanten bieden we diverse opties aan voor het plaatsen van laad-
palen bij uw bedrijfspand, openbare parkeerterrein of parkeergarage. Laadpa-
len voor bedrijven kunnen vaak over hogere vermogens beschikken. Een laad-
paal met hoog vermogen ondersteunt snelladen.

Waar een thuisinstallatie op 1 fase 32A al snel 7u nodig heeft om een Tesla mo-
del 3 op te laden, kan dit met een level 2 3-fase 32A lader in nog geen 4 uur. 
Daarbij zijn zakelijke oplossingen uit te voeren met betaalsystemen. Zeker in 
samenwerking met zonnepanelen kan dit een interessante aanvulling voor uw 
medewerkers of zelfs een verdienmodel opleveren.

Bent u op zoek naar een zakelijke oplossing neem dan gerust contact met ons 
op. We adviseren u graag welke oplossing het beste past bij uw bedrijf. Voelt u 
zich daarbij even welkom als het gaat om een enkele laadpaal voor klein bedrijf 
tot volledig geautomatiseerde parking solutions.

elektroserviceeindhoven.nl

KORTINGS
BON

WashinPantser
Ons beste wasprogramma

van €18

12NU

€
In te leveren bij Washin7 Eindhoven

Geldig t/m 31-12-2022 

De milieuvriendelijkste indoor carwash van Nederland.

Beleef het autowasparadijs van liefst 5.000 m2.

Beleef Washin7

Waar te vinden in Eindhoven?
- Meerenakkerweg 5
- Kanaaldijk-Noord 23

Onze 50 meter lange wasstraat zorgt voor een Showroom Shine resultaat;
Erkend duurzaam gecertificeerd: wij recyclen ruim 90% van al het gebruikte water
en maken uitsluitend gebruik van biologisch afbreekbare shampoos;
Na iedere wasbeurt gratis overdekt stofzuigen en gratis banden oppompen; 
Handmatige binnenreiniging mogelijk als extra optie;
7 dagen per week geopend.

Een Smart Home vol apparaten die verbonden zijn met 
internet, zodat jij er meer controle over hebt. Thuiskomen in 
een warm huis of op afstand praten met de pakketbezorger. 
De ontwikkelingen gaan super snel, maar er zijn behoorlijk 
wat aandachtspunten bij de aanschaf en het gebruik van deze 
producten. Wij helpen je op weg.

Gemak vanuit je luie stoel
Met slimme apparaten in je 
huis wordt je dagelijks leven 
makkelijker. Dat is tenminste 
de bedoeling. Fabrikanten 
willen je graag laten zien dat 
je in je luie stoel kunt blijven 
zitten om je apparaten te 
bedienen. Hoe handig is het 
om via je smartphone even 
iets te printen. Of je koelkast 
zegt zelf of je eieren nodig 
hebt. Maar net zo vaak is het 
nut van een slim apparaat 
ver te zoeken. Belangrijk is 
dat je zoekt naar de echte 
toegevoegde waarde van 
een apparaat in jouw huis. 
kan meeprofiteren van de 
opgewekte energie. 

Jouw gegevens
Alle slimme apparaten werken 
met een app op je telefoon 
of tablet. Of je bedient je 
hele huis met één apparaat. 
Op welke manier je ook 

huis aanstuurt, je deelt veel 
gegevens over je gebruik met 
de fabrikant. Dat maakt de 
apparaten slimmer, want ze
leren je steeds beter kennen. 
Maar fabrikanten moeten zich 
wel aan de regels houden bij 
wat ze met je gegevens doen. 
En dat gaat niet altijd goed.

Veiligheid
Soms worden slimme 
apparaten zo snel op de markt 
gebracht, dat de fabrikant 
te weinig aandacht besteed 
aan de veiligheid van zijn 
product. Je wil natuurlijk 
niet dat wildvreemden 
kunnen meekijken met je 
beveiligingscamera. En 
al helemaal niet dat ze je 
babyfoon kunnen overnemen. 
Gelukkig gebeurt dit niet aan 
de lopende band, maar te vaak 
worden er slimme apparaten 
verkocht waarvan de veiligheid 
niet helemaal ok is.

Zorg dat het coronavirus je online veiligheid niet aantast

Het coronavirus is momenteel 
hét onderwerp van gesprek. 
Ook al zien we elkaar veel 
minder in de offlinewereld, 
op sociale media en in online 
vergaderingen begint bijna 
ieder gesprek hierover. 
Over wel of niet hamsteren, 
kinderen wel of niet met 
vriendjes spelen, wel of 
geen verjaardag vieren, hoe 
organiseren we ons werk 
naast onze zorgtaak (en waar 
kunnen we nog WC-papier 
kopen).

Ook komen er steeds berichten 
over oplichterij aan de deur 
en via phishing. Om een paar 
voorbeelden te noemen:
• valse collectes
• valse e-mails over tools voor 
thuiswerken werken die van je 
bedrijf lijken te komen
• betaalverzoeken voor 
aankopen die je niet gedaan 
hebt
• websites die nog wél 
mondkapjes kunnen leveren

SMARTHOME

De Consumentenbond onderzoekt en test regelmatig slimme 
apparaten en pakt fabrikanten aan die veiligheid van deze 
apparaten niet serieus nemen. Zodat jij slimme apparaten 
kunt gebruiken die veilig zijn. 

Kijk op www.consumentenbond.nl voor meer informatie.

Op Veiliginternetten.nl informeren we je over hoe je jezelf op 
het internet beschermt tegen kwaadwillenden. Hier delen we 
de informatie van onze partners. 
Bezoek ook eens:
www.digitaleoverheid.nl
www.ncsc.nl
www.authoriteitpersoonsgegevens.nl
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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
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Tuinontwerp • Tuinaanleg • Tuinonderhoud • 
Vijver aanleg • Zwembad aanleg • Bomen kappen

Een prachtige tuin die helemaal aan uw wensen voldoet, begint natuurlijk met een goed ontwerp. Hierin komen ideeën en plannen samen en 
vormen ze uiteindelijk de tuin van uw dromen. Een tuinplan vergt veel denk- en meetwerk. Hierbij is het belangrijk dat verschillende elementen 

op een natuurlijke wijze in elkaar overlopen en dat de tuin past bij uw huis en omgeving. Een goed ontwerp is de basis voor een tuin waar u 
jaren plezier van zult hebben. Of u nu graag een strak tuinontwerp wil of een tuin wil laten ontwerpen met weelderige borders of zelfs een vijver, 
wij denken graag met u mee. Door onze ruime ervaring in het ontwerpen van tuinen, kunnen we samen met u al uw tuin ideeën verwerken tot 

een prachtig tuinplan. Wilt u uw tuin graag veranderen van stijl? Ook dan biedt een uitgewerkt plan veel mogelijkheden. Ook als u een compleet 
nieuwe tuin wil laten aanleggen vanaf de basis, maken wij graag een prachtig tuinontwerp voor u. 

Zo weet u zeker dat u het hele jaar door kan genieten van een prachtig ontworpen tuin.

Mostheuvel 11  
5513NT Wintelre 
06 - 30735524 
info@roykwinten.nl

www.roykwinten.nl

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!
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Temperatuur 
verlagen = 

energie en geld 
besparen!besparen!

ZET JE CV-KETEL OP 60°

& BESPAAR

TOT WEL € 60 PER JAAR!

Temperatuur 
verlagen = 

energie en geld 
besparen!

ZET JE CV-KETEL OP 60°

& BESPAAR

TOT WEL € 60 PER JAAR!
De meeste cv-ketels staan standaard veel heter ingesteld dan nodig.

 Door de temperatuur van het verwarmingswater naar 60 graden terug te brengen, 
werkt je ketel efficiënter. Zonder dat je aan warmte of comfort inlevert. Op onze site 
vind je een handig filmpje waarmee je jouw ketel ook op 60 graden kunt zetten. Zo 

bespaar je veel gas en daarmee energie en geld. Dat kan oplopen tot wel 60 euro per 
jaar! Bekijk de simpele instructievideo’s op:

ZETMOP60.NL



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

Meer informatie te vinden op onze website 
www.mooigroendak.nl  of 
www.aanleggroendak.nl 

Email: info@mooigroendak.nl 
Tel.: 0618812960 

Gebruik de beschikbare Subsidie mogelijkheden van Gemeente Eindhoven 
Zo wordt verduurzamen extra aantrekkelijk 

Natuurlijk en groen verduurzamen met een 
MooiGroendak 

Voordelen van een MooiGroendak 
• Absorbeert het regenwater en houd dit langer vast om
 piekbelasting in het riool te voorkomen
• Werkt energiebesparend
• Zorgt voor natuurlijke verkoeling in de zomer maanden
• Verhoogt de biodiversiteit in de bebouwde omgeving 
• Vermindert omgevingsgeluid, buiten & binnen 
• Verlaagt de omgevingstemperatuur 
• Zorgt voor schonere lucht en een betere leefomgeving
• Verhoogt het rendement van zonnepanelen 
• Verlengt de levensduur van je dak 
• Creëert een brandwerende laag
• Vermeerdert de waarde van je woning/pand 

26  |  DUURZAAMHEIDSWIJZER.NU EINDHOVEN   



Wij zijn een dakdekkersbedrijf waar de kwaliteit voorop staat!
De service die wij u bieden staat bij ons dan ook hoog in het vaandel.

Dit samen met de kwaliteit die wij leveren met de juiste materialen en optimale 
samenwerking, zorgt al vele jaren voor tevreden particulieren en ondernemers die 
als vaste klanten de weg uitstekend naar ons weten te vinden.

Wij beschikken over jarenlange ervaring waardoor uw dak altijd gegarandeerd 
waterdicht wordt opgeleverd met een garantie van minimaal 12,5 jaar.

Naast lekkage aan uw dak kunt u bij ons ook terecht voor:

• Isolatie, dakpannen en dakbedekking
• Het plaatsen/vernieuwen van boeiboorden of een dakkapel
• Alle soorten timmerwerk 

Met onze 24 uursservice staan we voor u klaar om diverse lekkages te verhelpen.
Wij komen graag bij u langs voor een kosteloze dakinspectie om vervolgens 
vrijblijvend voor u een passend voorstel te doen!

www.hsdakwerken.nl • Tel. +31626575665

Vlassak  Betonboringen  BV

Betonboren  Betonzagen  Tegelwerken  
Sloopwerkzaamheden  Grondwerk

Orchideestraat 8, 5595 EM  Leende
e-mail: vlassak@live.nl

gsm 06 12 90 60 92
b.g.g. gsm 06 42 13 40 88 Warmtefoto’s of warmtescans worden steeds vaker gebruikt 

om te zien waar warmte weglekt uit onze huizen. Maar zulke 
warmtebeelden van gevels en daken kunnen sterk in detail 
verschillen.

Er zijn grofweg twee soorten 
warmtebeelden: de quick scan 
en de uitgebreide warmtebeeld-
rapportage. Quick scans 
worden door verschillende 
gemeenten gratis aan bewoners 
aangeboden en geven een 
beeldende eerste indruk van 
onnodig energieverlies in een 
huis. Zo word je aan het denken 
gezet over de energiezuinigheid 
van je woning. Dit soort beelden 
worden ook door bedrijven voor 
100 à 150 euro aangeboden. 

De uitgebreide warmtebeeld-
rapportage geeft voor 250 tot 
400 euro een gedetailleerder 
beeld van de kwaliteit van de 
isolatie van een huis. Dit gaat 
vaak samen met een maatwerk 
energiebesparing (voorheen 
EPA), dat zelf ook enkele 
honderden euro’s kost.

Voor een goed warmtebeeld 
moet er minstens 10 graden 
verschil zijn tussen binnen- 

en buitentemperatuur. En 
er mag geen verstoring door 
zonnestralen of neerslag 
zijn. ‘s Winters vroeg in de 
ochtend of bij bewolking zijn de 
omstandigheden daarom het 
beste.

Waarom een warmtebeeld?
Een warmtescan geeft aan 
waar warmte uit de woning 
verloren gaat en waar het 
zinvol is om extra isolatie aan 
te brengen. Isolatie maakt je 
huis aangenamer, maar ook 
gezonder: gebrekkige isolatie 
(koudebruggen) kan zorgen voor 
vochtvorming en schimmel in 
muren en houtrot in vloeren en 
daken.
Met een warmtebeeldcamera 
kunnen de volgende gebreken 
worden opgespoord:
• Ontbrekende isolatie
• Natte of uitgezakte isolatie
• Koudebruggen (in de isolatie)
• Kieren, naden en gaten 
(nauwkeuriger in combinatie 

met een blowerdoortest)
• Luchtdichtheid van de woning 
(alleen in combinatie met een 
blowerdoortest)
• Bouwgebreken
• Onjuiste detaillering
• Lekkages
Slechte isolatie kan in een 
woning van gemiddelde 

omvang jaarlijks zo’n € 1.000 
aan stookkosten schelen. 
Dit staat gelijk aan ongeveer 
tien procent van de totale 
klimaatbelasting van een 
gemiddeld huishouden. Wonen 
in een slecht geïsoleerd, tochtig 
huis is bovendien onprettig: het 
voelt er altijd koud aan.

WARMTESCAN

Besparen en voor meer 
informatie ga je naar: 
Milieu Centraal 
www.milieucentraal.nl
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25%25%
KORTINGKORTING

Wilt u als milieubewuste koper
ook het goede voorbeeld geven?  
En zijn uw kozijnen aan vervanging toe?

Ga dan duurzaam en comfortabel wonen. Laat uw woning voorzien 
van kunststof ramen, deuren en kozijnen. Kom naar een van onze 
showrooms en lever deze kortingsbon in voor 25% korting*

“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 Aan
bieder, 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 verduur
zamen 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, stads
verwarming of biogas ver
warmd 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 over
zichtelijk zien wat bijvoorbeeld 
dubbel glas kost en oplevert.” 

Vanaf 750 euro
Huizer laat zien dat verduur
zamen 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 energiekostenbespa
ring 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 geïso
leerd huis!”, besluit Huizer.

Help! Waar begin ik met 
verduurzamen van mijn huis? 

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

Glasbedrijf Eindhoven B.V.

Tel: 040 785 0030

Mobiel: 0619792676

info@glasbedrijfeindhoven.nl

www.glasbedrijfeindhoven.nl
Glasbedrijf Eindhoven B.V.

www.glasbedrijfeindhoven.nl

Wist je dat er geen beter moment is 
om je huis beter te isoleren dan nu?

Lagere stookkosten en meer wooncomfort  
 omdat HR++ glas de warmte beter binnenhoudt.

Pro� teer van een hoger energielabel en verdien zo  
 een groot deel van de investering terug.

Beperk warmteverlies en spaar het milieu. 

Pro� teer van een tijdelijk verhoogde subsidie. 

Modern HR++ glas laat substantieel minder geluid  
 door dan het oude dubbelglas van vóór 1995.

HR++ glas past in bijna alle kozijnen, zelfs in  
 kozijnen van huizen uit 1930.
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Ochtend Avond

makkelijker dan je denkt!

Middag

Hoeveel kan ik bewegen 
om gezond te blijven?

Volwassenen 
en ouderen

Jeugd 
4 tot 18 jaar

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.

1 uur per dag 
matig intensief bewegen

Matig intensief is als je 
ademhaling sneller wordt.

Elke vorm van 
beweging telt en heeft 

een positief effect

Kies zelf de manier 
van bewegen die 

bij jou past

Maak bewegen een 
vast onderdeel van je 

dagelijks leven

1 2 3

In het
algemeen geldt:

Meer weten over de (specifieke) Beweegrichtlijnen? 
Kijk dan op www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/beweegrichtlijnen 

Bewegen is gezond, maar 

hoeveel is voldoende
 volgens

de Beweegrichtlijnen? 

Er zijn veel beweegmogelijkheden. 
Je kunt variëren in beweging door 
te bewegen in en om het huis, 
tijdens werk, in je vrije tijd en
door te sporten.

Hoe intensief beweeg jij?
De intensiteit van een activiteit kan per persoon verschillen.

Elke activiteit kan je langer en/of zwaarder maken of 
vaker doen. Dit zorgt ook nog eens voor afwisseling.

Waar en hoe beweeg jij?
Er is veel mogelijk!

Breng beweging in je dag met 
de Beweegcirkel. Je vindt hem op 
www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/beweegcirkel

makkelijker dan je denkt!

Licht intensief: je hebt geen merkbare verhoogde 
hartslag of versnelde ademhaling.

Matig intensief: je hebt een verhoogde hartslag en 
een versnelde ademhaling.

Zwaar intensief: je zweet en raakt buiten adem.

Licht intensief Matig intensief Zwaar intensief

DUURZAAMHEIDSWIJZER.NU  |  3332  |  DUURZAAMHEIDSWIJZER.NU EINDHOVEN   EINDHOVEN   



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. 

Vestiging Veldhoven Showroom (bĳ  Shell tankstation) - Heemweg 2, Veldhoven - www.vmgfi etshuis.nl - Tel.: 040 2558540 
Vestiging Eindhoven Showroom - Pisanostraat 49, Eindhoven - www.winkelfi etsen.nl - Tel.: 040 2558545

Onderhoud & reparatie alle merken in beide vestigingen

Lease a Bike!
Bespaar fi scaal gemiddeld 25% met een leasefi ets!

Private in 3 termijnen in 3 maanden, betalen!
Bij afl evering, 1/3, 1ste termijn, na 2 maanden 1/3, 2de termijn,.

Na 3 maanden 1/3, 3de termijn,. Sparta Store met veel voordelen!

Welkom, kies voor
de A Merken bĳ 
de vakhandel!

Batterij 630 Wh, catalogusprijs € 2.199

Vanaf € 3.099

Batterij 630 Wh, catalogusprijs € 2.599

VMG Dutch design met topkwaliteit en de beste specifi caties, interessante aanbiedingen op alle modellen

WELKOM IN ONZE FIETSENWINKELS!
Pisanostraat 49, Eindhoven en Heemweg 2, Veldhoven 

Nieuw bĳ  ons gekocht: Altĳ d gratis beurt
nadat u 500 km. heeft gereden, of na 2 maanden!

HÉT MERKHÉT MERK  E-BIKES  –  SPARTA  –  BATAVUS  –  KOGA  –  KALKHOFF  –  QWICE-BIKES  –  SPARTA  –  BATAVUS  –  KOGA  –  KALKHOFF  –  QWIC

Downtube De Luxe Elegance

Koga E-Nova EVO 2023 Batavus Altura 2023 Sparta D-Rule 2023 Kalkhoff Image 3B Excite
 BLX

Qwic Premium I MN7.2

Bafang midmotor
80Nm
Nexus 8

Bafang frontmotor
30Nm
Nexus 7

Elegance - Batterij 630 Wh € 2.999

EnvioloDowntube
Bafang
midmotor
e-bike
80Nm
Nexus 8

GUNSTIGE INRUIL-

Enviolo

Primeur het nieuwe merk ‘CARQON’ Cargobikes!
Driewielers v.a. € 2.399,-     Bakfi etsen v.a. € 2.799,-

Traploze versn. bat. 645 Wh € 2.999 Nexus 8, batterij 630 Wh € 3.499

Batterij 500 Wh v.a. € 3.749Batterij 400 Wh v.a. € 3.299Batterij 400 Wh v.a. € 2.649Batterij 300 wh v.a. € 3.399

Vanaf € 6.099 Prĳ s op aanvraag Prĳ s op aanvraag

Batterij 400 Wh v.a. € 2.749

*10% korting is geldig op de daarvoor geselecteerde modellen.

Elegance Belt

Fiets je voordeel en vrĳ heid tegemoet vanuit onze “VMG - E-Bike Store” Eindhoven en Veldhoven!
Maak uw keuze uit ons assortiment “Top Merken”. U kunt bĳ  ons rekeningen op persoonlĳ ke service en de beste prĳ s kwaliteit,                                                                                         

scherpe prĳ zen op alle voorraad A-Merken, welke kunnen oplopen tot wel 15% korting bĳ  geen inruil!

Kanaaldijk Noord 57d

5642 JA Eindhoven

Bart Spoorenberg: 06-52400405

Wil Spoorenberg: 06-47441133

Isolatie techniek
Wij verzorgen vakkundig de isolatie van al uw leidingen. Denk hierbij aan de isolatie van de CV installatie,  
Gekoeld koud waterleidingen en appendages, koud- en warmwaterinstallatie, stoomleidingen, luchtkanalen 
maar ook de leidingen van riolering en hemelwater.

Brandwerende applicaties
Voor het verzorgen van brandwerende isolatie  van leidingen en luchtkanalen bent u bij ons aan het juiste 
adres.  Wij isoleren de leidingen wanneer dit volgens de WBDBO-eis noodzakelijk is en gebruiken hier alleen 
kwalitatief zeer goede en betrouwbare materialen voor. De gebruikte materialen zijn o.a. afkomstig van 
Rockwool.

Aluminium beplating
Wij monteren en isoleren dakkanalen (rechthoekig en rond). Geheel volgens de LUKA norm. Kanalen in de 
buitenlucht worden afgewerkt met aluminium beplating geheel volgens de geldende normen en eisen.

Heat tracing
Installatie van heat tracing systeem in buitenleidinegn om ervoor te zorgen dat uw buitenkraan 
vorstvrij gehouden wordt. Maar ook voor leidingen in bedrijfsprocessen waar het van groot belang is 
dat de leidingen op een bepaalde temperatuur blijven.

www.itsbv.nl
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