
De energie die je bespaart
hoef je niet op te wekken

Erik de Groot, energiecoach





Energierekening € 200,= per maand, prijsstijging 2% per jaar 
U betaalt de komende 15 jaar: 

Energierekening € 100,= per maand
U betaalt de komende 15 jaar: € 20500,=

Energierekening € 300,= per maand
U betaalt de komende 15 jaar: € 61500,=

€ 41000,=

Energierekening € 20,= per maand
U betaalt de komende 15 jaar: € 4100,=





Ga aan de gang met energie besparen

Een uitdaging…….

Een nieuwe hobby…..











Besparing: begint bij bewustwording





Bedankt!

Zijn er nog vragen?



• Ken je energierekening
• Ken je huis en de installaties
• Ga meten
• Bij vervanging apparaten: koop een zuinig apparaat
• Bij aanpassing of verbouwing, denk aan: 

• isolatie + ventilatie
• wijze van verwarming



Leningen en subsidies



Duurzaamheidslening

• Gemeentelijke lening voor het treffen van energiebesparende en – opwekkende 
maatregelen

• Beschikbaar voor een investering vanaf €2.500 tot €25.000 

• Rente: 1,6% (op dit moment)

• Looptijd: 

• Bedrag tussen €2.500 en €7.500: 10 jaar 

• Bedrag tussen €7.500 en €25.000: 15 jaar

• Aanvraag via het verduurSaam energieloket

• Meer informatie: www.verduurSaamenergieloket.nl/duurzaamheidslening



Energiebespaarlening

• Landelijke lening voor het treffen van energiebesparende en – opwekkende maatregelen

• Beschikbaar voor een investering vanaf €2.500 tot €25.000 

• Daarnaast: Zeer energiezuinig pakket (max. €40.000) en Nul op de Meter (max. €50.000)

• Rente: 2,3% (op dit moment)

• Looptijd: 

• Bedrag tussen €2.500 en €5.000: 7 jaar

• Bedrag tussen €5.000 en €15.000: 10 jaar

• Bedrag tussen €15.000 en €25.000: 15 jaar

• Aanvraag rechtstreeks via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn)

• Meer informatie: www.energiebespaarlening.nl



Investeringssubsidie duurzame energie

• Landelijke regeling voor aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels 
en pellet kachels

• Hoogte van subsidie wordt bepaald aan de hand van het type apparaat

• Aanvragen van de subsidie moet binnen 3 maanden naar sluiten koopovereenkomst

• Beschikbaar voor woningeigenaren én zakelijke gebruikers

• Aanvragen via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

• Meer informatie: www.rvo.nl/isde



Ik ga aan de gang met energie besparen

Een uitdaging!!

Een nieuwe hobby!!




