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Deze workshops worden
u aangeboden door:

NERGIELOKET
WEST-OVERIJSSEL

Uw woning
energieneutraal
maken?
Bezoek onze workshops

NERGIELOKET
WEST-OVERIJSSEL

In een energieneutraal huis woont u comfortabel, wekt u
uw eigen energie op en gebruikt u zo min mogelijk energie.

BEGELEIDING DOOR
EEN ENERGIENEUTRAALCOACH
De begeleiding bestaat uit twee stappen.

Zo bent u klaar voor uw duurzame toekomst. Wat er
allemaal mogelijk is laten wij u graag zien.

Stap 1:
In een gesprek bij u thuis brengt de coach in beeld welke maatregelen nodig zijn
om uw woning energieneutraal te maken, inclusief een indicatie van de hieraan
verbonden kosten. In dit gesprek worden uw woonwensen (b.v. gewenste verbouwing,

WORKSHOP ‘ENERGIENEUTRAAL VERBOUWEN’

benodigd groot onderhoud) meegenomen. U ontvangt een beknopte rapportage en

‘Een energieneutrale woning, wat is er mogelijk?’ In twee workshops krijgt u antwoord op

zo nodig een telefonische toelichtin. Dit advies kost € 400,- inclusief BTW, waarvan

deze vraag en krijgt u diverse energiebesparingsmaatregelen uitgelegd. In vervolg op de

€ 200,- voor uw rekening is.

tweede workshop kunt u mee op excursie naar energieneutraal gemaakte woningen.

Op basis van dit advies besluit u of u verdergaat met het voorbereiden van een
verbouwing. U kunt dan vervolgens advies krijgen voor:

EEN ENERGIENEUTRAALCOACH HELPT

Stap 2A:

We snappen dat u hulp kunt gebruiken bij het maken van plannen voor

Het opvragen en beoordelen van (maximaal 2) offertes voor de verbouwing.

uw eigen woning. Daarom bieden wij u ondersteuning van een onafhankelijke

De coach helpt u hierbij. De begeleiding stopt na het bespreken van de offertes.

energieneutraalcoach. Deze coach geeft u advies en maakt samen met u een plan
voor uw woning op basis van uw wensen.

of
Stap 2B:

De energieneutraalcoach denkt mee en ondersteunt u bij het opvragen van

Het opstellen van een stapsgewijze aanpak voor het energieneutraal maken van uw

offertes voor de verbouwing, of helpt bij het maken van een plan voor een

woning. Voor het opgestelde plan wordt een warmteverliesberekening gemaakt.

stapsgewijze verbouwing.

De coacht bespreekt de uitkomst van de berekening met u en stelt het stappenplan

In aanvulling op stap 1 of 2 kunt u een warmtebeeldfoto

U komt in contact met deze coach op de workshops ‘Energieneutraal verbouwen’.

eventueel bij. De begeleiding stopt hierna. Deze aanpak is beschikbaar voor maximaal

van uw woning laten maken om energielekken in beeld

U vindt de data van de workshops op achterkant van deze folder. Bent u niet in de

18 woningen. U vraagt vervolgens zelf - per stap - offertes op.

te brengen. U ontvangt de foto met een korte toelich-

gelegenheid de workshop te bezoeken, maar heeft u wel belangstelling voor

ting. Een warmtebeeldfoto kost € 200,- waarvan € 100,-

begeleiding door een energieneutraalcoach? Neem dan contact op met

De coach heeft voor deze vervolgbegeleiding maximaal 14 uur per woning beschik-

Energieloket West-Overijssel via energieloket@west-overijssel.nl.

baar. De kosten bedragen € 1.400,- inclusief btw, waarvan € 700,- voor uw rekening is.

voor uw rekening is.

