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Bevindingen
Op 29 april 2019 is er een warmtefoto gemaakt van de woning om mogelijkheden tot isolatie
inzichtelijk te maken. De witte rechthoeken geven aan op welke plaatsen er mogelijk te veel
warmteverlies optreedt. In de tabel onderaan de pagina vragen de woningonderdelen in het rood
om extra aandacht.

Voor de onderdelen in het grijs
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Bespaaroverzicht
Op basis van de gemdakte warmtefoto is er een isolatie-advies opgesteld. Er zijn verschillende
kansen om de woning te verduurzamen en geld te besparen op de energierekening. Deze kansen
worden hieronder toegelicht.

Beoordeling

ü
Gevel

Beglazing

N
ook

onvoldoende isolatie

goede isolatie

Bovenstaande figuur geeft een indicatie van het besparingspotentieel per woningdeel. De hele
woning aanpakken is waarschijnlijk onhaalbaar. Wij adviseren nader te kijken naar de grootste kans
tot energiebesparing, namelijk het beter isoleren van de gevel.

Advies
De maatregel die voor de grootste besparing zorgt,is het beter isoleren van de gevel. Bijvoorbeeld
een lege spouwmuur kan eenvoudig worden opgevuld met isolatiemateriaal zoals EPS parels of

glas- of steenwolvlokken. De kosten hiervan bedragen ongeveer € 17 per m?
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Dit rapport is met zorg samengesteld om
woningeigenaren te helpen met het nemen van
isolatiemaatregelen. Hiermee kan de woning
worden verduurzaamd en geld worden bespaard
op de energierekening. Het rapport is indicatief en
er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij
adviseren om met een aannemer te spreken
alvorens tot grote maatregelen over te gaan. Voor
meer algemene informatie over verduurzaming
van de woning, ga naar www.milieucentraal.nl.
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