Samen – Duurzaam – Doen
Duurzame en comfortabele woningaanpassingen
Gaat u een huis of appartement kopen, of gaat u verbouwen of renoveren? Denk dan ook aan
duurzaamheid en toekomstbestendigheid. Als u daar nu rekening mee houdt, helpt u mee aan
een beter milieu en kunt u veel meerkosten in de toekomst besparen. En het is ook nog eens
goed voor uw gezondheid, wooncomfort en energierekening.

Denkt u aan:
• Vraag voordat u gaat verbouwen of renoveren advies aan van een EnergieCoach van
EnergiekBaarn. Een EnergieCoach geeft u na een gratis huisbezoek, vrijblijvend advies over
energiebesparende maatregelen. Vraag een bezoek aan op www.energiekbaarn.nl.
• Goed isoleren loont altijd (muren, dak, vloer en glas), en liefst meteen zo goed mogelijk.
• Vervangt u ruiten, neem dan minstens HR++, maar als het kan triple-glas.
• Neem waar mogelijk zonnepanelen: goed voor het milieu en financieel rendabel.
• Overweeg lagetemperatuur-verwarming zoals vloerverwarming. Dit is comfortabel en
energiebesparend en u bent op de toekomst voorbereid.
• Overweeg douchewarmteterugwinning (WTW): met een slimme afvoerpijp kunt u warmte uit
het afvalwater gebruiken om het schone water voor te verwarmen.
• Moderne ventilatiesystemen helpen energie besparen én geven voldoende schone lucht.
• Nieuwe keuken? Overweeg inductie-koken. Aardgas wordt snel duurder en als u (later) ook
gasloos gaat verwarmen en douchen, bespaart u het vastrecht op gas van ruim €200 per jaar.
• Kies voor houtskeletbouw als u muren gaat bouwen: u vervangt CO2-uitstotend steen en
cement door CO2-vastleggend hout, én u heeft meer ruimte in de muur om goed te isoleren.
• Selecteer een aannemer die affiniteit heeft met duurzaamheid, en geef duidelijk aan wat u
wilt. Veel bouwbedrijven moeten nog ervaring opdoen met verduurzaming, maar sommige
bouwbedrijven onderscheiden zich hierop!

Meer info en advies:
 EnergiekBaarn, de duurzame energiecoöperatie: www.energiekbaarn.nl: voorlichting en
advies over duurzame energie. Ook gratis advies aan huis door een EnergieCoach.
 Duurzaam Bouwloket (Energieloket Gemeente Baarn) www.duurzaambouwloket.nl,
tel. 072-743 39 56. Voor gratis en deskundig advies per telefoon of e-mail.
 Milieu Centraal (voorlichting Rijksoverheid): www.milieucentraal.nl: heldere, onafhankelijke
informatie over alles rond milieu.
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